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Bruslit se bude na náměstí 
až do konce ledna! Foto: Archiv MMPv
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Přejeme všem
krásný NOVÝ ROK

2016
a děkujeme za přízeň 

v roce 2015
V novém roce opět startujeme

s dalším kolem úspěšné soutěže 
o letní zájezdy a spoustu hodnotných cen
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vás zve na:
Taneční pro 

dospělé
ZAČÁTEČNÍCI

zahájení v pátek 8.ledna 2016 v 19.30 hodin

POKROČILÍ
zahájení ve čtvrtek 14.ledna 2016 v 18.00hodin

Pokračovací kurz pro absolventy základních kurzů SŠ
zahájení v pátek 8.ledna 2016 v 16.30 hodin
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info :   www.tanecni-prostejov.cz  , tel. 602 966 222
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Penzion & Restaurace 
U Koníèka

Nerudova 2, Prostějov
www.penzionukonicka.cz

www.facebook.com/ukonicka

Tel.: 774 72 42 42

Přejeme všem našim zákazníkům
šťastný a úspěšný rok 2016
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Prostějovské radniční listy
Před 115 lety se narodil spisovatel, 
novinář a prostějovský rodák 

Edvard Valenta 
Edvard Valenta se narodil 22. ledna 

1901v Prostějově v domě U Tří zajíců 
(Pernštýnské náměstí 5). Otec An-
tonín Valenta byl zubním lékařem. 
Matka Marie pocházela z významné 
měšťanské a  podnikatelské rodiny 
Chmelařových. Rodiče brzy zemřeli 
na tuberkulózu. Byl vychováván v ro-
dině strýce Františka Kováříka, ma-
jitele prostějovské továrny na hospo-
dářské stroje. Kováříkovi mu poskytli 
dobré materiální zázemí i  vzdělání, 
ale vládla zde přísnost a  nedostatek 
citu. Právě proto si nejvíce oblíbil te-
tinu sestru Ludmilu, kterou doslova 
miloval a často ji navštěvoval. 

Studoval na prostějovské reálce. 
V průběhu studií se seznámil s Jiřím 
Wolkerem. V  letech 1917–1918 spo-
lečně redigovali Sborník středoškol-
ského studentstva na Moravě a  ve 
Slezsku. Zde také uveřejnil pod znač-
kou M. svoje první básně. Po maturitě 
(1918) nastoupil na studia strojního 
inženýrství na brněnské technice. Po 
dvou letech však studií zanechal. Stále 
více jej totiž přitahovala literatura. 

V  roce 1920 nastoupil do redakce 
Lidových novin. V  brněnské, olo-
moucké a pražské redakci pracoval až 
do roku 1940 v různých profesích (ste-
nograf, redaktor, reportér, vedoucí re-
dakce). Do „Lidovek“ tak přišel člověk 
s velkým kulturním rozhledem, čtenář 
a milovník díla Tolstého, Dostojevské-
ho i Whitmana, znalec hudby, divadla, 
cizích jazyků a těsnopisu (tím psal svo-
je pozdější díla a pak je přepisoval či 
diktoval).  Po roce 1945 se do redakce 
listu vrátil (vycházely pod názvem Svo-
bodné noviny) a byl také redaktorem 
Dneška. Po únoru 1948 musel redakci 
opustit.

Právě prostřednictvím žurnalisti-
ky se dostal k  literatuře. Populárními 
se staly literárně zpracované příběhy 
polárníka, lovce a  dobrodruha Jan 
Welzla (spoluautor Bedřich Golom-
bek). Vyšly například v knihách Třicet 
let na zlatém severu (6. vydání, 1989) 
a  Trampoty eskymáckého náčelníka 
v Evropě. V letech 1936–1937 podnikl 
několik reportážních cest po Severní 
Americe, Indii, Guayně  a  Madeiře. 
V roce 1939 doprovázel jako literární 
tajemník Jana Antonína Baťu při jeho 
cestě po USA. Zážitky z cest zachytil 
v podobě cestopisných reportáží a feje-
tonů v knihách Lidé, které jsem potkal 
cestou (1939), Světem pro nic za nic 
(1947), Nejkrásnější země (1958) a Ži-
vot s miliardářem (Blok, Brno 1990). 

Za okupace zpracoval a  vydal ro-
mán o českém cestovateli Emilu Ho-
lubovi Druhé housle (1943). V  roce 
1946 vycházejí jeho drobné psycho-
logické prózy Kouty srdce a světa. Na 
rodné Prostějovsko konce 19. století 
zasadil román Kvas (1947). Některé 
epizody připomínaly ekonomický 
růst Baťovy rodiny. Tradici socialistic-
ko-realistické prózy narušil románem 
Jdi za zeleným světlem (1956). Příběh 
nehrdinského hrdiny – intelektuála, 
spisovatele a profesora Karla Šimona 
na pozadí okupace nastolil řadu otá-
zek o smyslu lidské existence, vnitřní 
svobodě, odpovědnosti, toleranci 
a  odporu proti násilí. Román patří 
k nejlepším Valentovým dílům. Do-
kladem toho je jeho pět vydání (po-
slední v Československém spisovateli 
v  roce 1990). Z dalších Valentových 
děl můžeme uvést například psycho-
logickou novelu Trám (1963), detek-
tivku Dlouhán v okně (1966) a vzpo-
mínkovou knihu Život samé psaní 
(1970). Posledním Valentovým dílem 
je psychologický román Žít ještě jed-
nou. Vyšel v pražském nakladatelství 
Akropolis v roce 2000.

Jeho osobnost bezpochyby pozna-
menaly několikaleté zákazy publiko-
vání, vězení v  roce 1949 i  hluchota.  
Literární věda je tomuto vynikajícímu 
mistru pera hodně dlužna. Neexistuje 
monografie ani sebrané spisy. První 
impulzy k  hodnocení dala prostě-
jovská konference Edvard Valenta 
(1901–1978) pořádaná muzeem na 
podzim roku 1991. Ocenit můžeme 
také dokumentární film Život samé 
psaní amatérských prostějovských 
filmařů z roku 2009 (Vojtěch Pospíšil, 
Jakub Vejmola, Miroslav Ondra).

V Prostějově nám osobnost Edvar-
da Valenty připomíná místo posled-
ního odpočinku na prostějovském 
hřbitově, název ulice a základní školy, 
pamětní deska od sochaře Bohumila 
Teplého na budově městské knihovny 
a několik dopisů a dokumentů v Mu-
zeu a galerii v Prostějově. 

Jeho díla si vážili například Arne 
Novák, Karel Čapek, Pavel Eisner, 
Ferdinand Peroutka, Václav Černý, 
Jaroslav Seifert, Ludvík Vaculík a Vác-
lav Havel. Edvard Valenta se výrazně 
zapsal do naší žurnalistiky a psycholo-
gické prózy. Vnesl do nich kultivovaný 
jazyk, dokonalou znalost prostředí, 
dramatické napětí a vyprávěčské mis-
trovství. Stal se skutečným autorem 
„prvních houslí“. Hana Bartková

V  obřadní  síni  prostějovské  radnice  byli  oceněni  nejúspěšnější  účastníci  soutěže  
k 625.výročí povýšení Prostějova na město.

Město Prostějov věnuje do tomboly na tradiční městský ples obraz Sestra, kterou nemám 
autorky Emmy Srncové. Přesně jde jo signovanou barevnou litografii. Je z roku 2003  
a budoucí majitel si bude muset pro ni vyčlenit místo o rozměrech 73 x 55 centimetrů.

Na dětském oddělení Prostějovské městské knihovny byli již tradičně oceněni nejlep-
ší mladí literáti – tři v kategorii poezie a tři v kategorii próza.

Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 
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Informace

SENIOR TAXI
Služba bude poskytována na období 
1 roku  (12 kalendářních měsíců) 
od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016

Základní informace:
služba je určena pro senio-

ry starší 65 let trvale bydlící na 
území města Prostějova;

službu si může senior objed-
nat 1-2 dny předem v průběhu 
celého týdne na telefonním čísle 
595 391 141;

jízda bude uskutečněna 
v  pracovních dnech pondělí-
-pátek (tj. mimo soboty, nedě-
le a svátky) v době od 6.30 do 
14.30 hod.;

objednanou jízdu lze zru-
šit i  mimo provozní dobu 
služby Senior taxi na tel. čísle 
595 391 141;

cena za jízdu bude poskyto-
vatelem účtována ve výši 20 Kč;

senior si musí vyřídit průkaz-
ku, kterou mu bezplatně vystaví 
Odbor sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova, Školní ul. 4, Pro-
stějov (2. Poschodí, dveře č. 320) 
– při vyřízení je potřebné předložit 
občanský průkaz a držitelé průkazu 
ZTP/P také tento průkaz;

do 31. 1. 2016 bude službu 
možné využít i  bez průkazky 
(pozn.: pro vyřízení průkazky 
už tedy může senior službu vyu-
žít a nechat se dovézt k nám na 
odbor);

služba senior taxi Vás odve-
ze na území města Prostějova 
z místa trvalého bydliště

k  praktickým a  odborným 
lékařům,

do nemocnic a poliklinik,
na náměstí T. G. Masaryka,
na pobočky České pošty,
na úřady.
odveze Vás automobil ozna-

čený logem:

osoba – držitel průkazu 
ZTP/P – může být přepravena 
maximálně s  jedním doprovo-
dem. Doprovod platbu za pře-
voz nehradí a po doprovodu se 
nevyžadují žádné identifikační 
údaje, rovněž nepodepisuje 
žádný souhlas.

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Školní ul. 4, Prostějov 
tel.: 582 329 302, fax: 582 329 320 
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Cena vodného a stoèného pro 
rok 2016 na Prostějovsku

Od 1. ledna 2016 schválila vlastnická 
společnost Vodovody a kanalizace Pros-
tějov, a.s. novou cenu pro vodné a stočné. 

V Prostějově a dalších městech a ob-
cích zásobovaných pitnou vodou spo-
lečnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. bude v  roce 2016 bez DPH vodné 
navýšeno z 36,92 Kč/m3 na 38,03 Kč/m3 
(o  1,11 Kč/m3). Stočné bez DPH bude 
navýšeno z 34,25 Kč/m3 na 35,28 Kč/m3 
(o 1,03 Kč/m3). 

Celkem za vodné a  stočné bez DPH 
73,31 Kč/m3. Neplatí pro stočné v  obci 
Konice, viz www.smv.cz.

Vliv na konečnou cenu vodného 
a stočného pro drobné odběratele, tedy 
pro naprostou většinu domácností, má 
rovněž sazba daně z  přidané hodnoty, 
která pro rok 2016 činí 15 %. 

Zatímco letos většina obyvatel Pros-
tějovska platí za 1 000 l upravené pitné 

vody a její následné odvedení a vyčiště-
ní 81,85 Kč (s  DPH), od nového roku 
to bude v  celé tarifní oblasti 84,30 Kč 
(s  DPH). Cena vodného a  stočného se 
tak zvýší o  2,45 Kč za 1000 litrů ode-
brané a následně vyčištěné vody. 

Nová cena vodného a  stočného tak 
zvýší, při odhadované průměrné spotře-
bě 77 litrů na osobu a den, náklady pro 4 
člennou domácnost o cca 276 Kč za rok, 
tedy asi o 23 Kč za měsíc. 

Za částku cca šesti korun za den, kte-
rá zahrnuje úhradu za denní spotřebu 
pitné vody, odvedení vody odpadní a její 
následné vyčištění, získá každý spotře-
bitel kompletní servis, zahrnující vodu 
k  mytí, vaření, pití, praní, úklidu, spla-
chování…

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Silvestrovský ohňostroj 2015
Organizace přístupu na náměstí

19:00 – 19:55 – doprovodná hudební 
produkce 
20:00 – 20:15 – ohňostroj
Od ranních hodin proběhne 
omezení přístupu a  příjezdu do 
prostoru před radnici. Uzavřená 
zóna bude vyznačena páskou, 
případně zábranami. V  průběhu 
dne pak bude vymezena bezpeč-
nostní zóna. Prosíme o respekto-
vání značení a pokynů pořadate-
lů.

Přístup na náměstí od Kravařovy 
ulice a  Pernštýnského náměstí na 
straně jedné a  Žižkova náměstí na 
straně druhé bude umožněn do 
19:55 po chodnících podél domů na 
nám. T. G. Masaryka. Od 19:55 do 
20:15 bude vstup do těchto prostorů 
ZAKÁZÁN!
Prosíme rovněž o  respektování 
přísného zákazu vstupu na ledovou 
plochu mobilního kluziště! Obecně 
je vstup na kluziště zakázán vždy 
mimo jeho provozní dobu.

Cena vody platná od 1. 1. 2016: (údaje v Kč/m3)

Prostějovsko 2015 
 bez DPH

2016
bez DPH 

2016
včetně DPH 15 

%
vodné 36,92 38,03 43,73

stočné 34,25 35,28 40,57

vodné + stočné 71,17 73,31 84,30

Pozor na podmínky 
ohňostrojných prací

Od září letošního roku je účinný nový 
zákon o  pyrotechnice (č. 206/2015 Sb.) 
a  prováděcí vyhláška (č. 288/2015 Sb.), 
která je účinná od 15. 11. 2015 a  stanoví 
podrobnější povinnosti zejména k  pro-
vádění ohňostrojů a ohňostrojných prací. 
Došlo také k  nové kategorizaci pyrotech-
nických výrobků. Zákon stanoví povinno-
sti hospodářskému subjektu  nebo osobě 
s odbornou způsobilostí ohlásit provedení 
ohňostroje příslušnému obecnímu úřa-
du a doložit datem, kdy se bude provádět 
ohňostroj nebo ohňostrojné práce, i  způ-
sob zajištění ochrany života a zdraví osob 
a majetku včetně map nebo schémat zachy-
cujících odpaliště a území ohrožené účinky 
odpalovaných pyrotechnických  výrobků, 
zejména s rozletem jejich části a dopadem 
nebezpečných látek a dále doložit souhla-
sem vlastníka pozemku na kterém bude 
prováděn odpal, případně souhlasy vlast-
níků, nájemců, správců nemovitostí dotče-
ných odpalem. Při ohňostrojných pracích, 
tedy při použití pyrotechnických výrobků 

zařazených do nejvyšší kategorie, probíhá 
správní řízení, kde je obec účastníkem to-
hoto řízení a rozhoduje v tomto řízení Čes-
ký báňský úřad. 
Příslušným odborem pro oznámení oh-
ňostroje s  doložením náležitostí podle 
zákona je v  případě města Prostějova 
Odbor správy a zabezpečení Magistrátu 
města Prostějova a jako vlastník pozem-
ku nebo nájemce nemovitosti vydává 
souhlas Odbor správy a údržby majetku 
města Magistrátu města Prostějova. 
Rada města Prostějova zároveň doporu-
čila schválit zastupitelstvu nový požární 
řád, který upravuje další povinnosti vy-
plývající z  výše uvedeného zákona (do-
týká se ohňostrojů pořizovaných „dodava-
telsky“ odbornou firmou, občané musí dbát 
na požární bezpečnost – pozn.red.). Požární 
řád bude vyvěšen na webových stránkách 
města po jeho schválení zastupitelstvem 
dne 14. 12. 2015.

Zákon č. 206/2015 Sb. 
http://www.mpo.cz/dokument161682.html 

Termíny uzávěrek příspěvků 
do Prostějovských radnièních listů v roce 2016
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Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje
A. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016 s těmito ukazateli:
celkový objem příjmů ve výši  784.079.290 Kč
celkový objem výdajů ve výši 854.405.690 Kč
z toho:
celkový objem neinvestičních výdajů 693.435.690 Kč
celkový objem investičních výdajů 160.970.000 Kč
celkový objem financujících operací ve výši   70.326.400 Kč  

B. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2016 
do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015 for-
mou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého 
peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
bere na vědomí
A. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu   160.970.000 Kč
jmenovitě takto:

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

1 Nákup uměleckých děl 400,00
Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora 400,00

2 Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno 
v průběhu roku 2016 15000,00

Celkem kapitola 70 – Finanční 15000,00

3 Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anen-
ská 300,00

7 CS Prostějov - Žešov (vč. PD) 4500,00
10 CS Okružní II. (PD) 400,00

14 ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz.  (II. 
stupeň PD) 100,00

15 Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71, zúžení ko-
munikace (PD) 150,00

16 Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření 200,00
19 Národní dům - sanace zdiva suterénu - kotelna 900,00
20 Autobusové čekárny (Dolní, Čechovice) vč. PD 500,00
21 Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) 10000,00
22 Rondel nám. Padlých hrdinů PD 400,00
23 Plavecký bazén a koupaliště (PD) 100,00
24 CS Vrahovická II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) vč. PD 300,00
25 Křižovatka na Poděbradově nám. 5000,00
26 Vrahovická - most (PD) 150,00
27 CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (PD) 200,00
28 Technická infrastruktura M. Alše (společná investice) vč. PD 100,00
29 Regenerace sídliště Šárka (možnost dotace 4 000 tis. Kč) 20000,00

30 Vybudování chodníků a  komunikace v  lokalitě Čechovice - 
Domamyslice  (Plumlovská) 800,00

31 Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (do-
končení) 500,00

32 Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) 5000,00
33 EÚO MŠ Železného - vyhodnocení 50,00
34 EÚO MŠ  Květná - vyhodnocení 50,00

35 Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěv-
kem spoluinvestorů) 400,00

36 CS Martinákova - Pod Kosířem II. etapa (vč. PD) 1500,00

37 Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hra-
cích ploch vč. PD 500,00

38 MŠ Smetanova EÚO  - vyhodnocení 50,00
39 MŠ Moravská EÚO - vyhodnocení 50,00

40 ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova - vyhodno-
cení 50,00

41 ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu 120,00
42 Most Čechovická vč. PD 2400,00

43 ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí a obkladů 
vč. PD 200,00

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

44 Vybudování parkoviště na Anenské ulici 4600,00

45 Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udr-
žitelnost 100,00

46 Zimní stadion - šatny 5000,00
47 Městský hřbitov - urnové hroby 2200,00
51 Sídliště Svornosti - regenerace (PD) 250,00
52 Komunikace a CS Anglická - Holandská 3500,00

53 Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plum-
lovská 4000,00

54 Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD) 400,00
55 Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 500,00
56 Parkovací stání Okružní ulice 1100,00
57 Regenerace sídliště Tylova 4000,00
59 Strategické materiály pro čerpání dotací EU - PD 600,00
60 Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie 400,00
61 Regenerace panelového sídl. B. Šmerala (PD) 300,00
62 Malá průmyslová zóna Brněnská (PD) 400,00
63 Vybudování chodníku v ul. Na Brachlavě vč. PD 300,00
64 Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD 1000,00

67 Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová 
opatření (most) 4000,00

71 Vybudování nového VO - ul. M. Alše ve Vrahovicích (PD) 100,00
72 ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) 300,00
73 CS Kostelecká vč. PD 2000,00
75 Rekonstrukce komunikace Dykova (PD) 200,00

77 Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vraho-
vice 500,00

78 Hřbitov Krasice - komunikace vč. PD 1700,00
79 Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD) 250,00
80 Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu 9000,00
81 Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 500,00
82 Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD 700,00

83 Stavební úpravy ulice Veleslavínská (koordinace E.ON; VaK) 
vč. PD 4300,00

84 EÚO Křížkovského 7 a Demelova 6a vč. PD 1000,00
85 MŠ Smetanova - rek. systému vytápění a přípravy TUV vč. PD 3900,00
86 EOÚ ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5 vč. PD 2500,00
87 EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 9000,00
88 EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD 7000,00
89 ART ECON - rekonstrukce sociálního zařízení 800,00

90 Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. 
Horáka (PD) 200,00

93 Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD 1500,00
94 Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD 500,00
95 VO v ulici Zahradní vč. kabeláže a chodníků 800,00
96 Zastávky před domem služeb ve Vrahovicích (PD) 100,00
98 Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká (PD) 200,00

99 Parkoviště ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská, U Spoři-
telny (PD) 100,00

100 Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční 
vč. PD 900,00

101 Rekonstrukce sociálního zařízení v ND (PD) 200,00
102 Norská 2, 4, 6 - výměna výtahu z roku 1998 3000,00

103 Vybudování vodovodní přípojky a kanal. jímky na překladišti 
TKO, Určická vč. PD 150,00

104 Zřízení nástupní plochy pro autobusovou dopravu v Čechův-
kách 150,00

105 Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení 700,00

109 Vnitroblok ul. Kostelecká 33-37, rekonstrukce komunikace 
a chodníků 2300,00

Rozpoèet města pro rok 2016 schválen!
V pondělí 14. 12. 2015 přijalo Zastupitelstva města Prostějova na svém jednání usnesení o rozpočtu na rok 2016:

Informace
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Poř. 
číslo Text Tis. Kč

112 2. Tělocvična (PD) 500,00
113 3. Nový park - jih (PD) 300,00
114 9. Koupaliště Vrahovice po získání do majetku (PD) 800,00
115 Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice 200,00
116 Rekonstrukce DDM - Vápenice vč. PD 500,00
117 Komunitní dům Sušilova (PD) 500,00
118 Rozšíření Aquaparku (PD) 500,00
119 Rybník Žešov (PD) 100,00
Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice 145570,00
Celkem investice 160970,00

B. rozpis oprav a údržby u kapitoly 60 – Rozvoj a investice v celkovém objemu 
 35.040.000 Kč
jmenovitě takto:

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

1 Nová radnice - fasáda, střecha 12000,00
2 Nová radnice - fasáda, střecha (PD) 200,00
4 Revitalizace školních zahrad - I. a II. et. - udržitelnost 200,00
5 ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) 1500,00
6 ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) TDI 50,00
8 Městské hradby 3000,00
9 Městské hradby (PD, TDI) 100,00

11 Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla - udržitelnost 100,00
12 Arkády městského hřbitova - střecha 2000,00
13 Arkády městského hřbitova - střecha (PD) 100,00
17 Národní dům - střecha 3000,00
18 Národní dům - střecha (PD) 300,00
48 Městský hřbitov -  informační systém a mobiliář (PD) 100,00
49 Zámek - oplocení, podezdívka 500,00
50 Zámek - oplocení, podezdívka (PD, TDI) 50,00
58 Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie 400,00
65 Kino metro - plošina a výtah 200,00
66 Kino metro - plošina a výtah (PD, TDI) 30,00
68 Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD 2000,00
69 Krasický rybník - stavební úpravy 2500,00
70 Krasický rybník - stavební úpravy (PD) 100,00
74 Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu 3000,00
76 Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. 

TGM 22
500,00

91 Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka) 1400,00
92 Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dře-

vomorka) PD
80,00

97 Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická 480,00
107 Městské lázně - oplocení z ul. Blahoslavova 300,00
108 ND balkony ve spolkové části 200,00
110 Restaurování sochy J. Wolkera 200,00
111 Restaurování sochy K. H. Borovského 450,00

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice 35040,00
Celkem opravy a údržba u kapitoly 60 – Rozvoj a investice 35040,00

C. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě 70.326.400 Kč
jmenovitě takto:

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

1 Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební 
investiční akce

74143,56

2 Dotace do fondu reinvestic nájemného -2187,16
3 Dotace do fondu zeleně -2000,00

Poř. 
číslo Text Tis. Kč

4 Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města -2765,75
5 Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 2765,75
6 Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF 

k 31.12.2015)
370,00

Celkem financování 70326,40
D. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 tak, jak je uveden 
v příloze č. 10 důvodové zprávy,

E. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schvále-
ných RMP 10.11.2015 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 77.184.950 Kč
jmenovitě takto:

Poř. 
číslo

Příspěvková organizace Tis. Kč

1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO 1444,35
2 MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO 2496,67
3 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO 3250,25
4 MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO 2603,74
5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO 1279,29
6 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 5070,43
7 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 4025,78
8 ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 7679,09
9 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4620,32

10 ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 2708,33
11 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 5577,93
12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 7121,58
13 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 4161,53
14 Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 7757,89
15 ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1651,55
16 Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 5358,81
17 Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 8269,61
18 Jesle, sídliště Svobody, Prostějov 2107,80

Celkem příspěvkové organizace 77184,95
 
F. ekonomické a  hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Prostějovem pro rok 2016 schválených RMP 10.11.2015 v rámci finančních 
plánů, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,

stanovuje
A. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města 
Prostějova v celkovém objemu 189,605,77 tis. Kč,
B. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města 
Prostějova v celkovém objemu 56.273,83 tis. Kč,

svěřuje
A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě 
města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití no-
vých, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 
výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včet-
ně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,
B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun 
rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočto-
vá opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy 
nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schvá-
lený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny 
rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami 
v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), 
jde-li o:  (Dokončení na následující straně)

Rozpoèet města pro rok 2016 schválen!
V pondělí 14. 12. 2015 přijalo Zastupitelstva města Prostějova na svém jednání usnesení o rozpočtu na rok 2016:

Informace
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Jednání zastupitelů města 
Prostějova lze sledovat on 
line z  pohodlí domova. Na 
tento druh přenosu stačí do-
mácí počítač nebo „chytrý“ 
mobilní telefon. Při online 
přenosech z  jednání zastu-
pitelstva v  poslední době 
docházelo ke stížnostem ze 
strany diváků na nekvalitu 
přenosu, který vykazoval ča-
sové prodlevy a špatně slyši-
telný zvuk. 
„Dle našich zjištění nedochá-
zelo k výpadkům ani přerušo-
vání online přenosu ze strany 
Magistrátu města Prostějova. 
Toto dokazuje i  záznam za-
stupitelstva, který je plynulý 
a  kompletní. Firma ho zpra-
covala z  dat u  ní uložených 
z  online přenosu. Nepotřebo-
vala na jeho zpracování naší 
lokální záložní kopii, což je to 
stejné jakoby sledovala online 
přenos mimo magistrát. Stejné 
informace máme i  od jiných 
občanů, kteří sledovali online 
přenos,“ uvedl vedoucí Odbo-
ru informačních technologií 
Magistrátu města Prostějova 
Jan Števko. 
Pokud docházelo u  někoho 
k  výpadkům online přenosu, 
muselo se tak dít například 
díky jeho technickému zařízení 
nebo internetovému připojení. 
Online přenos má totiž i  své 

specifikum a  to, že v  případě, 
kdy dojde třeba k výpadku in-
ternetové připojení u  diváka, 
tak je obnoven na aktuální stav 
a  nelze, aby byl navázán jako 
třeba u záznamu. Proto mohou 
u  nekontinuálního datového 
toku nastávat výpadky. 
„Toto přerušení může být způ-
sobeno například poskytova-
telem internetového připojení 
u  diváka, jeho technickým 
vybavením, softwarovým vy-
bavením, případně i domácím 
wifi routerem. Zvláště u  slab-
ších zařízení - netbooků, table-
tů, starých počítačů, kterým 
běží na pozadí nějaké další ná-
ročnější aplikace - aktivní an-
tivir, flashové webové stránky, 
jiné video a  podobně, mohou 
vzniknout výpadky i  nedo-
statkem výpočetního výkonu 
pro dekódování videopřenosu. 
Výpadky mohou nastat také 
při pouštění přenosu na mo-
bilních zařízeních připojených 
přes mobilního operátora, kde 
nemusí být lokálně dostupná 
dostatečná přenosová kapaci-
ta v  mobilní síti. Tyto aspekty 
nejsme schopni ovlivnit,“ dopl-
nil Števko a ujistil, že s firmou 
Mediawork, zajišťující online 
přenos, je dohovor na ještě 
větším snížení nejnižší kvali-
ty online přenosu, čím by při 
nejnižší kvalitě měla být zajiš-

těna ještě o něco menší datová 
náročnost na internetové při-
pojení. 
„Toto nastavení by mělo být 
provedeno od příštího jedná-
ní Zastupitelstva města Pros-
tějova dne 14. prosince 2015. 
Níže bychom kvalitu přenosu 
nedoporučovali ponižovat, aby 
osoby na videu byly dobře roz-
poznatelné,“ uzavřel vedoucí 
Odboru informačních techno-
logií Magistrátu města Prostě-
jova Jan Števko. 
Konektivitu městu poskytuje 
firma Sprintel s.r.o. Prostějov. 
„Firmy zajišťující konektivitu 
uživatelům po celé trase mezi 
streamovacím serverem je ne-
možné prověřit,“ pokrčil rame-
ny Števko.
Podmínkou přenosu jsou 
technické požadavky na soft-
warové vybavení 
Uživatel by měl mít softwa-
rové vybavení jako prohlížeč 
Google Chrome, Firefox nebo 
Internet Explorer, operační 
systém Windows 7 a  novější. 
Pochopitelně také internetové 
připojení s  rychlostí alespoň 
2 Mb/s. Přenosy z  jednání za-
stupitelů zajišťuje firma Me-
diawork, která v případě tech-
nických problémů s  přímým 
přenosem doporučuje ověřit, 
zda má uživatel aktuální Adobe 
Flash Player.  -OIT-
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On line přenosy ze zastupitelstva

(Dokončení z předchozí strany)
− investiční výdaje, které nemají 
charakter nabytí nebo převodu 
nemovitého majetku města, ak-
cií a majetkových podílů,
− snížení finančního objemu 
jedné stávající investiční akce 
nebo její úplné vypuštění z roz-
počtu a navýšení finančního ob-
jemu jiné investiční akce nebo 
zařazení nové investiční akce do 
rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již 
schválených Zastupitelstvem 
města Prostějova na investiční 
akce spojené s nemovitým ma-
jetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do 
majetku města, které dosud ne-
bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Prostějova,
C. Radě města Prostějova 
oprávnění užít prostředky re-
zervy Rady města Prostějova 
pro rozpočtová opatření takto:
− k  pokrytí požadavků na na-
výšení neinvestičních výdajů 
jednotlivých kapitol rozpočtu 
k  zajištění nezbytných potřeb 
kapitoly v průběhu rozpočtové-
ho roku 2016 (do 5.000.000 Kč 
včetně),
− poskytnutí veřejné finanční 

podpory v  souladu s  ustano-
vením § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zásada-
mi poskytování veřejné finanč-
ní podpory, které schválilo Za-
stupitelstvo města Prostějova,
− k  zařazení nových investič-
ních akcí včetně pořízení dlou-
hodobého hmotného majetku 
a  dlouhodobého nehmotného 
majetku do výše 5.000.000 Kč 
včetně v  jednotlivém případě, 
vyjma nabytí nemovitého ma-
jetku, akcií a  majetkových po-
dílů,
D. Radě města Prostějova 
oprávnění užít prostředky re-
zervy na škodní a  havarijní 
události k  pokrytí neinvestič-
ních i  investičních výdajů sou-
visejících s  likvidací škodních 
a havarijních událostí vzniklých 
na majetku města, vyjma na-
bytí nemovitého majetku (do 
3.000.000 Kč včetně),
E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 
písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, vedoucí-
mu Finančního odboru MMPv 

oprávnění provádět rozpočtová 
opatření, pokud jde o  použití 
nových, rozpočtem nepředvída-
ných příjmů k  úhradě nových, 
rozpočtem nezajištěných výda-
jů, čímž se zvýší celkový objem 
rozpočtu, jedná-li se o  úpravu 
transferu ze státního rozpočtu 
ČR v  rámci tzv. souhrnného 
dotačního vztahu nebo o  jiné 
účelové transfery ze státní-
ho rozpočtu, státních fondů, 
zvláštních fondů ústřední úrov-
ně, Národního fondu, Fondů 
EU a jiných veřejných rozpočtů, 
s následným schválením ZMP 
při pololetních rozborech hos-
podaření statutárního města 
Prostějova a  při projednání 
závěrečného účtu statutárního 
města Prostějova po skončení 
kalendářního roku,
pověřuje
vedoucí odborů, vykonávající 
metodickou funkci vůči pří-
spěvkovým organizacím zří-
zeným městem, projednávat 
a schvalovat: 
− řádně odůvodněné změny 
ukazatele - spotřeba energie ve 
finančních plánech příspěvko-
vých organizací předložených 
v  průběhu roku 2016 a  vést 

o  těchto změnách úplnou evi-
denci v  rámci každé příspěv-
kové organizace s  údaji, kdy 
byla změna provedena (datum), 
o  jakou finanční částku se jed-
nalo (Kč), odůvodnění prove-
dení změny (text) a  kdy byla 
změna projednána a  schválena 
vedoucím odboru vykonávají-
cím funkci zřizovatele (datum),
ukládá
A. vedoucímu Finančního od-
boru MMPv zaslat rozpis roz-
počtu správcům kapitol v  čle-
nění dle podrobné rozpočtové 
skladby s  výší ukazatelů roz-
počtu statutárního města Pro-
stějova pro rok 2016, kterými 
jsou povinni se řídit,
B. správcům kapitol zaslat pí-
semnou formou řízeným orga-
nizacím – právnickým osobám, 
jejichž zřizovatelem nebo za-
kladatelem je statutární město 
Prostějov a  dalším subjektům 
- příjemcům dotací a příspěvků 
z  rozpočtu města, rozpis roz-
počtu v  členění dle podrobné 
rozpočtové skladby s výší uka-
zatelů rozpočtu statutárního 
města Prostějova pro rok 2016, 
kterými jsou povinny se řídit,
C. Radě města Prostějova 

a  správcům kapitol krýt pří-
padné nově zjištěné výdaje 
rozpočtu statutárního města 
Prostějova pro rok 2016, které 
vyvstanou v průběhu rozpočto-
vého období roku 2016:
− navýšením příjmové stránky 
rozpočtu o nově zjištěné příjmy 
běžného období,
− bez navýšení příjmové strán-
ky o  nově zjištěné příjmy běž-
ného roku přesunem určitého 
objemu finančních prostředků 
ve výdajové části rozpočtu mezi 
položkami v  rámci jedné kapi-
toly nebo v  rámci jednotlivých 
kapitol tak, aby nedošlo ke zvý-
šení celkových výdajů,
− bez navýšení příjmové strán-
ky o  nově zjištěné příjmy běž-
ného roku využitím rezerv 
v  rozpočtu statutárního města 
Prostějova pro rok 2016 (rezer-
va pro rozpočtová opatření pro-
váděná Radou města Prostějova 
a rezerva pro škodní a havarijní 
události) tak, aby nedošlo ke 
zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována 
nutnost zamezit dalšímu zvyšo-
vání rozpočtového deficitu běž-
ného období roku 2016 zapojo-
váním rezervních zdrojů města.

Rozpoèet města pro rok 2016 schválen!

Rozpočet města je pro jeho 
chod v podstatě jedním z nej-
důležitějších dokumentů, je 
to dokument bez nadsázky 
strategický. Proto se jeho pří-
pravě věnuje mimořádná po-
zornost, správci jednotlivých 
kapitol musí pečlivě zvážit 
všechny navrhované položky, 
rada města následně projed-
nává několik variant návrhů, 
zastupitelstvo jedná o  tomto 
dokumentu také na speci-
álním semináři. Završením 
tohoto náročného procesu je 
pak samotný akt schvalování 
rozpočtu na jednání zastupi-
telstva, kdy pod drobnohle-
dem bývají zejména výdajové 
položky. Zastupitelé přítom-
ni na schůzi dne 14. 12. 2015 

rozpočet podrobně projed-
nali a následně jednomyslně 
schválili. Chtěla bych jim za 
jejich zodpovědnost poděko-
vat, protože, navzdory odcho-
du části opozice, kdy mohlo 
hrozit neschválení rozpočtu 
a  tím rozpočtové provizori-
um, se našli konstruktivní 
zastupitelé – konkrétně  klub 
KDU-ČSL a  část zastupitelů 
za ANO, kteří si byli vědomi 
významu schvalování tohoto 
dokumentu pro chod města 
a  svým jednáním tak ocenili 
i práci všech, kteří se na jeho 
přípravě podíleli. Za sebe 
všem zodpovědným zastu-
pitelům ještě jednou děkuji 
a  jsem přesvědčena, že roz-
počet tak, jak byl schválen, 
povede k rozvoji města, a že se 
celá řada občanů dočká těch 
investic, na které již netrpěli-
vě čekají, ať už půjde o  nově 
zahájené akce, jako například 
regenerace sídliště Šárka nebo 
o  pokračující stavby, jako 
třeba cyklostezka do Žešova 
či o  zateplování škol, školek 
a městských bytových domů. 

Vám všem milí spoluobča-
né pak přeji jen to dobré, hod-
ně zdraví, štěstí a vzájemného 
porozumění v roce 2016!

RNDr. Alena Rašková, 
primátorka

Jsem ráda, že zastupitelstvo schválilo 
nejdůležitější dokument pro příští rok
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pf2016@infos.cz
Krásné OnLine Vánoce, 

pohodu, zdraví a štěstí v roce 2016
přejou Vaši INFOSajťáci.
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Nové webové stránky Statutárního města  
Prostějova nabízejí informace týkající se jak obèanů 

města, samosprávy, tak i využití volného èasu  
Aktuální články naleznete v sekci „Aktuality“. Stačí ji rozkliknout a dozvíte se víc. 

Čtěte a buďte v obraze, mějte informace, které jiným chybí:  http://www.prostejov.eu/

Plán schůzí Zastupitelstva města 
Prostějova pro rok 2016
      15. února     5. září
       11. dubna   31. října
        6. června    12. prosince 



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 10 23. prosince 2015

Informace

Nová technologie úspory veřejného osvětlení šetří peníze
Město nedávno zakoupi-

lo zařízení Energy Saver za-
bezpečující snížení spotřeby 
elektrické energie u veřejného 
osvětlení. Zkušebně začalo 
sloužit na sídlišti Hloučela. 
Dodavatel technologie garan-
toval roční úsporu elektřiny 
ve výši 15 procent. V  měsíci 
září letošního roku byla oproti 
stejnému měsíci roku minu-
lého naměřena úspora 16,46 
procent. 

 Energetická opatření na ve-
řejném osvětlení na  sídlišti 
Hloučela přináší první pozitiv-
ní výsledky. V měsíci říjnu byla 
úspora oproti stejnému měsíci 
loňského roku 29,44%. Stáva-
jící úspora tak výrazně převy-
šuje garantovanou 15% úsporu 
a  zkracuje tak návratnost in-
vestice do zařízení, která je dle 
garantované úspory 4,17 roku, 
při záruce 5 let a předpokládané 
technické životnosti 20 roků.

„Zařízení snižuje ztrá-
ty vedení elektrické energie, 
prodlužuje životnost výbojek 
a snižuje teplotu svítidel a ka-
belů,“ vysvětlil Jiří Pospíšil 
a  doplnil, že jde roční zku-
šební provoz. Poté bude jeho 
kvalita a  vliv na  spolehlivost 
veřejného osvětlení vyhodno-
cena. Výsledek ukáže, zda se 
bude uvažovat o pořízení dal-
ších zařízení i do jiných lokalit 
města. 

Nedávno zde instalovaný 
Energy Saver pracuje na  prin-
cipu řízení optimalizace napětí 
pomocí patentovaného trans-
formátoru se speciální induk-
cí, kalibrovanou na  konkrétní 
odběrné místo. Je umístěno 
v  samostatné rozvodné skříni, 
která je napojena na  rozvaděč 
veřejného osvětlení v  ulici A. 
Slavíčka, ze kterého je napáje-
no veřejné osvětlení na  sídlišti 
Hloučela. -red-

Opatření související s problematikou osob 
bez přístřeší v období zimy 2015-2016 

V  současné době se mnoho 
osob i  rodin dostává do situa-
ce spojené se ztrátou bydlení. 
Zvládnutí této situace je o  to 
náročnější v zimním čase. Proto 
odbor sociálních věcí připravu-
je nezbytná opatření ke zvlád-
nutí tohoto období i v případě 
velkých mrazů. Mezi osobami 
bez přístřeší jsou i tací, kteří bě-
hem roku pomoc nevyhledáva-
jí, změna však nastává v zimním 
období, kdy je třeba pomoc po-
skytnout i těmto lidem. 

  Pro obyvatele, kteří by po-
moc potřebovali, má statutární 
město Prostějov zajištěno pro-
střednictvím Azylového centra 
krizové ubytování a  pomoc li-
dem v nouzi i v zimním obdo-
bí. Kapacita azylového centra je 
následující:

- Azylový dům pro muže 
a  ženy – kapacita 34 lůžek (28 
muži, 6 ženy).

- Azylový dům pro osamělé 
rodiče s dětmi – kapacita 10 ro-
dičů, max. 30 dětí.

- Noclehárna pro muže 
a  ženy – kapacita 19 lůžek (15 
muži, 4 ženy).

- Nízkoprahové denní cent-
rum pro muže a ženy – okamži-
tá kapacita 21 míst (15 muži, 6 
ženy).

- Terénní program – pracov-
ník je v  terénu každý všední 
den.

„Azylové centrum v  Pro-
stějově má v  období velkých 
mrazů navíc připravenou mož-
nost poskytnout lidem bez do-
mova zdarma přespání v  teple 
na rozkládacím lůžku, kterých 

je k  dispozici deset. Mimo to 
funguje i služba nízkoprahové-
ho denního centra, kde mohou 
klienti pobývat přes den, mají 
možnost využít sociálního zá-
zemí, hygienickou očistu, mož-
nost vyprání a usušení prádla. 
V  nízkoprahovém centru je 
podávána polévka, káva, čaj 
a  konzervovaná strava,“ uve-
dl náměstek primátorky Pavel 
Smetana. 

Součástí služeb je i  terénní 
program. Terénní sociální pra-
covník mapuje pohyb a  pobyt 
bezdomovců, poskytuje in-
formace (informační letáky), 
a  jeho úkolem je pomoc lidem 
bez domova přímo v terénu. Je 
však na  rozhodnutí každého 
klienta, zda tuto pomoc využije 
nebo ne. 

„Tuto terénní sociální práci 
rozšíří během zimního období 
i odbor sociálních věcí a zinten-
zivní práci v  terénu prostřed-
nictvím depistážní činnosti se 
zaměřením na lokality s větším 
výskytem osob bez přístřeší 
jako je nádraží, park, nákupní 

centra a  podobně. V  zimním 
období bude sociální práce ná-
ročnější. I nadále bude probíhat 
spolupráce s  ubytovnami, zaří-
zeními sociálních služeb a dal-
šími organizacemi, které mají 
možnost podílet se na  řešení 
vzniklé situace,“ doplnil Sme-
tana. Odbor sociálních věcí má 
opětovně přislíbenou pomoc 
Charitou Prostějov, se kterou 

dlouhodobě spolupracuje. Spo-
lupráci rovněž neodmítli ani 
České dráhy, kdy bude v období 
větších mrazů ponechána k dis-
pozici hala v  budově Českých 
drah – hlavní nádraží. Rovněž 
je zajištěna spolupráce s  měst-
skou policií. I  přes náročnost 
situace v  zimním období bude 
snaha všech zúčastněných sub-
jektů pomoc poskytnout.  -red-

Stejně jako v  loňském roce 
připomínáme každoroční 
ohlašovací povinnost firem 
i  podnikatelů produkujících 
odpad.

  Se začátkem kalendářního 
roku mají firmy i  soukromí 
podnikatelé, kteří produkují 
odpady, ohlašovací povinnost 
podle zákona o  odpadech. 
Musí elektronicky vyplnit a    
odeslat tzv. hlášení o produk-
ci a  nakládání s  odpady za 
uplynulý kalendářní rok.

   Povinnost podat hlášení 
vzniká, když původce odpadů 
během jednoho kalendářního 
roku vyprodukoval a  předal 
k  likvidaci nebo s  odpady ji-
nak nakládal, v množství vět-

ším než 100kg nebezpečných 
odpadů nebo 100 tun ostat-
ních odpadů (součet všech 
nebezpečných nebo všech 
ostatních odpadů).

Termín pro podání je 15. 
únor následujícího kalendář-
ního roku (tedy 15. 2. 2016 
pro odpady z  roku 2015). Je 
dobré hlášení zpracovat a po-
dat co nejdříve během ledna 
pro případ, že bude nutné řešit 
nějaké komplikace při odesílá-
ní hlášení nebo v hlášení opra-
vovat nějaké chyby a  odesílat 
jej znovu.

Hlášení se podává v  elek-
tronické podobě přes  
www.ispop.cz. Nejprve je nut-
né se na www.ispop.cz zaregis-

trovat, čímž získáte přihlašo-
vací údaje ke svému účtu na 
www.ispop.cz. Poté můžete na 
www.ispop.cz vyplnit samotné 
hlášení. Pokud odpad pouze 
obyčejně produkujete a  pře-
dáváte k  likvidaci, vyplňuje-
te formulář F_ODP_PROD. 
V případě, že by Vám hlášení 
nešlo odeslat, můžete to také 
zkusit přes www.odpady.cz.

Zdrojem dat pro vyplnění 
formuláře v  elektronické po-
době je průběžná evidence 
odpadů, kterou si původce 
odpadů vede v průběhu celého 
roku.

Hlášení se podává zvlášť za 
každou samostatnou provo-
zovnu, činnost, mobilní zaří-

zení a za každý druh odpadu. 
Tzn., že je třeba do hlášení uvést 
všechny odpady a jejich množ-
ství vyprodukované v  uplynu-
lém kalendářním roce, ne jen 
ty druhy, které přesáhly limit 
100 kg nebo tun.

V  hlášení se mimo jiné 
uvádí způsob nakládání s  vy-
produkovanými odpady. 
Nejčastěji to bývá "A00" pro-
dukce odpadu ohlašovate-
lem a  "AN3" předání odpadu 
osobě oprávněné k  nakládání 
s  odpady (sběrna, skládka, 
spalovna apod.).

Hlášení je systémem ISPOP 
předáváno obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působnos-
tí místně příslušnému podle 

místa nakládání s  odpadem 
(např. Prostějov).

"Zpětný odběr" nepodléhá 
evidenci o  produkci odpadů 
a  ani se neobjevuje v  ročním 
hlášení. Týká se totiž výrobků 
vrácených v  rámci zpětného 
odběru, které nejsou odpadem 
podle zákona o odpadech.

Jde o  povinnost původců 
odpadů podle § 39 odst. (2) 
zákona č. 185/2001 Sb., o  od-
padech; povinnost podat hláše-
ní elektronicky stanovuje § 82 
odst. (3) novely č. 77/2011 Sb.; 
vzor hlášení je uveden v příloze 
č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Další informace a  uži-
tečné manuály najdete na  
www.ispop.cz. 

Ohlašovací povinnost
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Zastupitelé dali zelenou 
projektu regenerace 

panelového sídliště Šárka 

Oprava nejstaršího sídliště 
v  Prostějově už dostává jasné 
obrysy. Rada města Prostějova 
na svém jednání doporučila a za-
stupitelé následně odsouhlasili 
Projekt regenerace panelového 
sídliště Šárka a  schválit první 
etapu regenerace tohoto sídliště 
v roce 2016.

Předpokládané náklady na 
kompletní obnovu a modernizaci 
jsou vyčísleny na zhruba 80 mi-
lionů korun. Přesná částka bude 
jasná v  probíhajícím výběrovém 
řízení na dodavatele stavby. Pro-
jekt regenerace je rozčleněn do 
šesti etap a jeho fyzická realizace 
bude rozdělena do čtyř funkčních 
celků.

1. funkční celek, období: 2. 5. 
2016 - 25. 8. 2016 (etapa 1)

2. funkční celek, období: 2. 5. 
2017 - 25. 8. 2017 (etapa 2 a 3)

3. funkční celek, období: 2. 5. 
2018 - 25. 8. 2018 (etapa 4 a 5)

4. funkční celek, období: 2. 5. 
2019 - 25. 8. 2019 (etapa 6).

Regeneraci by mohly pomoci do-
tační finance, o které bude město Pro-
stějov žádat. „Maximální výše možné 
dotace činí čtyři miliony korun na 
jeden rok. To znamená čtyři miliony 
korun na jeden funkční celek. Ma-
ximální dotace na regeneraci sídliště 
Šárka tedy vychází na celkem šestnáct 
milionů korun,“ vypočítal první ná-
městek primátorka Zdeněk Fišer.

Předmětem 1. etapy regenerace 
sídliště Šárka jsou stavební úpravy 
v  západní části sídliště přiléhající 
k  ulici Jezdecká. Tato etapa řeší 
komunikace včetně parkování 
a  odvodnění, dešťovou kanalizaci, 
nové dlážděné a  mlatové chod-
níky, pojížděné a  rekonstruované 
chodníky včetně zálivů pro lavičky, 
přeložky vedení nízkého napětí, ká-
cení dřevin a nové výsadby zeleně, 
zástěny pro kontejnery a prvky mo-
biliáře. Pro podání žádosti o dotaci 
je nezbytné schválení etapy pro rok 
2016. -jg-,-kaa-

Prostějov získal cenu za třídění odpadů
Podesáté v historii předali zá-

stupci Olomouckého kraje a Au-
torizované obalové společnosti 
EKO-KOM ocenění v  soutěži 
„O keramickou popelnici“ obcím 
a městům, jejichž občané nejlépe 
třídí využitelné odpady.  Jedno 
z ocenění získalo i město Prostě-
jov v kategorii měst nad 15 000 
obyvatel. Ceremoniál byl součástí 
informační kampaně „Jak se točí 
odpady“, jejímž dlouhodobým 
cílem je podpořit a zlepšit třídění 
odpadů v regionu.

  „Největší dík patří našim ob-
čanům, je jejich zásluha, že jsme 
získali toto ocenění,“ uvedl náměs-
tek primátorky Jiří Pospíšil.  Město 
Prostějov, podle jeho slov, doposud 
vybudovalo 175 míst na třídění 
odpadu s minimální docházkovou 
vzdáleností a další ještě vzniknou.  

Kvůli spravedlivějšímu hodno-
cení byly letos obce nově rozděle-
ny do čtyř namísto dosavadních 
tří velikostních kategorií. V rámci 
celé republiky se sjednotila i  pra-
vidla krajských soutěží. „Prostějov 
patří do čtvrté kategorie měst nad 
15 tisíc obyvatel. Skončili jsme na 
čtvrtém místě a získali bílou kera-
mickou popelnici,“ dodal náměs-
tek Pospíšil.

První pozici v  kategorii do 
500 obyvatel obsadila stejně 
jako v  loňském roce Ostružná 
z  Jesenicka. Druhá příčka patří 
obci Mutkov (Olomoucko). Na 
třetím místě skončily vloni stří-
brné Hradčany-Kobeřice (Pros-
tějovsko).

V  kategorii zahrnující obce 
s počtem 501-2000 obyvatel zví-
tězil vloni druhý Grygov, za ním 
skončil šampion minulých roční-
ků Majetín, na třetí příčce se umís-
tily Charváty. Všechny tři obce se 
nacházejí na Olomoucku.

Ve velikostní kategorii obcí 
a měst od 2 001 do 15 000 obyvatel 
zvítězil Jeseník, který za celou dobu 
trvání soutěže ani jednou nenašel 
přemožitele. Na druhém místě 
skončily Mikulovice (Jesenicko), 
třetí místo pak obsadila Horka nad 
Moravou (Olomoucko).

Mezi městy nad 15 000 obyva-
tel obsadila první pozici Olomouc 
následovaná Šumperkem a  Hra-
nicemi (Přerovsko). Prostějov byl 
čtvrtý.

„Olomoucký kraj začal jako 
jeden z  prvních s  oceňováním 
nejlepších obcí ve třídění odpadů. 
Jako první region v zemi jsme letos 
navíc založili spolek obcí, který za-
hrnuje území s takřka 400 000 oby-
vateli. Společně hledáme to nejlepší 
řešení v oblasti nakládání s odpady 
v našem kraji. Dlouhodobě aktiv-
ně podporujeme třídění odpadů, 
i díky tomu dosahuje kraj nadprů-
měrných výsledků,“ uvedl Michal 
Symerský, náměstek olomouckého 
hejtmana zodpovědný za oblast 
životního prostředí, zemědělství 
a majetku.

Průměrně obyvatelé regionu 
vloni vytřídili takřka 80 kilogra-
mů papíru, plastu, skla, nápo-
jových kartonů a  kovů. „V  roce 

2014 na jednoho obyvatele 
Olomouckého kraje připadalo 
v  průměru přes dvacet kilogra-
mů vytříděného papíru, bezmála 
jedenáct kilogramů plastů, takřka 
jedenáct kilogramů skla, téměř 
třicet sedm kilogramů kovů a ne-
celý půl kilogram nápojového kar-
tonu,“ popsala Pavla Bendová ze 
společnosti EKO-KOM. Aktuálně 
se na území Olomouckého kraje 
nachází bezmála 19 tisíc barev-
ných kontejnerů, což je o 100 pro-
cent víc, než před 10 lety. Největší 
podíl tvoří nádoby na plasty a na 
sklo. Do systému EKO-KOM, kte-
rý ve spolupráci s obcemi a městy 
zajišťuje zpětný odběr a  využití 
obalového odpadu, je v kraji za-

pojena drtivá většina obcí, cel-
kem 389. Na třídění odpadů se 
tedy má možnost podílet 99,6 
procent obyvatel kraje. Postupně 
se také snižuje docházková vzdá-
lenost k barevným kontejnerům.  
Jedno stanoviště nádob na se-
parovaný sběr připadá ke konci 
letošního roku v průměru na 130 
obyvatel. Vedle soutěže "O kera-
mickou popelnici" proběhla také 
soutěž "O keramické sluchátko". 
Vítězstvím v  sedmém ročníku 
této soutěže se mohou pochlubit 
obyvatelé Šternberku, Medlova 
a Velké Kraše. Obec Velká Kraš si 
současně odnesla také ocenění ve 
speciální kategorii – sběru drob-
ných elektrozařízení. 

POZOR! Bruslit se bude 
na náměstí po celý leden

Velkou radost budou jistě mít 
všichni, kteří využívají ledovou 
plochu na náměstí T.G. Masa-
ryka. Rada města Prostějova na 

svém posledním jednání roz-
hodla, že termín ukončení pro-
vozu kluziště prodlouží.

Enormní zájem veřejnosti o vá-
noční bruslení. Takové jsou reakce 
obyvatel na novou atrakci, která si 
postupně získává stále více příz-
nivců. Výsledkem jejich přímluv 
je prodloužení doby, po kterou 
bude mobilní kluziště dělat radost 
bruslařům. 

„Lidé nás zavalili prosbami, zda 
je možné kluziště v centru města 
nechat déle. Jsme moc rádi, že se 
tato novinka uchytila. Na náměstí 
je živo a je tam skutečně nefalšo-
vaná vánoční atmosféra. Rozhodli 
jsme se, že kluziště ponecháme po 
celou dobu měsíce ledna v provo-
zu,“ uvedla náměstkyně primá-

torky Ivana Hemerková s tím, že 
všechna pravidla a  provozní řád 
zůstávají stejná. 

Provozní doba: od 9 - 21 hodin

Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje  
„O keramickou popelnici 2015“

Kategorie: nad 15000 obyvatel

Pořadí Město Okres Počet obyvatel

1 Olomouc Olomouc 99809

2 Šumperk Šumperk 26697

3 Hranice Přerov 18494

4 Prostějov Prostějov 44094

5 Přerov Přerov 44278

Rozpis provozu 
mobilního kluziště:

09:00 – 10:30 hod.  bruslení  (ve 
dnech školního vyučování vy-
hrazeno pro prostějovské školy)
10:30 – 11:00 hod. úprava ledu
11:00 – 12:30 hod. bruslení  (ve 
dnech školního vyučování vy-
hrazeno pro prostějovské školy)
12:30 – 14:00 hod. úprava ledu
14:00 – 16:00 hod. bruslení
16:00 – 16:30 hod. úprava ledu
16:30 – 18:30 hod. bruslení
18:30 – 19:00 hod. úprava ledu
19:00 – 21:00 hod. bruslení
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Mgr. Jan Nagy, ředitel MP Prostějov
V první řadě chci všem popřát do roku 

2016 hodně zdraví, to je to nejdůležitější, 
štěstí, spokojenost, aby se každému v na-
šem městě dobře žilo. Tomu, čemu říká-
me štěstí, má různou podobu. Ono však 
nepřichází samo, je třeba mu jít vstříc. 
Proto si velice vážím všech, kteří nám 
volají a sdělují věci, které přispějí ke zlep-
šení veřejného pořádku v  našem městě, 
mnohdy vedou i  k  zadržení pachatele. 

Žádná policie se neobejde bez spoluprá-
ce s  veřejností. Policejní práce je hodně 
o  informacích, komunikaci, spolupráci. 
Platí to však i opačně, každé společenství 
potřebuje policii, která zajistí bezpečný 
prostor a prostředí ke spokojenému živo-
tu. Jsem přesvědčen, že se nám to společně 
daří. A co lze očekávat v příštím roce? Přál 
bych všem slušným lidem, aby se v našem 
městě cítili bezpečně a policii potřebovali 
co nejméně. V  rámci profese očekáváme 
změnu zákona o  obecní policii, kterou 
snad parlament schválí. Návrh minister-
stva reflektuje aktuální potřeby společnosti 
a reaguje na právní systém. Přeji tedy všem 
ještě jednou zdravý a bezpečný rok 2016.   

Ing. Karel Trutnovský, vedoucí 
Astronomického oddělení Muzea 
a galerie v Prostějově - Hvězdárna 
Věřím, že návštěvníci, kteří zavíta-

jí v  roce 2016 na naši prostějovskou 
hvězdárnu budou spokojení a že se do-
zvědí něco nového, co je obohatí. Přál 
bych si, aby lidé, odcházeli z našich akcí 
s  přesvědčením, že vesmír, ve kterém 
žijeme, je úžasný a zajímavý a že v něm 
mohou najít kromě složité vědy také 
krásu, která je přístupná úplně každému, 
kdo se dívá. Aby měli radost z poznání.

Všem lidem přeji do roku 2016 mno-
ho krásných setkání s různými zajímavý-

mi lidmi, hodně štěstí, zdraví, tolerance 
a ať se jim na té naší malé modré kuličce 
dobře vede.

Mgr. Jana Maršálková, ředitelka 
Městského divadla Prostějov

Doufám, že i  v  nadcházejícím roce 
bude Městské divadlo místem, kde si 
každý divák, malý i  velký, najde svůj 
kousek radosti. Že bude místem příjem-
ných setkání, svátečním místem, kde 
můžeme na chvíli odložit všední starosti. 
A doufám, že se my všichni v Městském 
divadle budeme těšit pevnému zdraví 

a že za žádných okolností neztratíme ani 
hlavu, ani dobrou náladu.

A přání do roku 2016? 
V lednu to už bude rok, kdy odešel náš 

vzácný přítel Honza Roubal, s nímž jsme 
kdysi dávno v Divadle na dlani v před-
stavení Písně vrbovýho proutku recito-
vali verše:

 „Jen větrní duchové vědí, 
co čeká mě v záhybu cesty.
A přece ženu svý psy
 pořád dál a dál…“
Přeji všem šťastnou cestu.

Informace
15
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Co oèekáváte od roku 2016 z hlediska své profese a co byste popřáli spoluobèanům?

INZERCE
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plk. Mgr. Pavel Novák, vedoucí ÚO 
PČR Prostějov

Očekávám, že i v roce nadcházejícím 
udělají policisté všech útvarů Územní-
ho odboru Prostějov maximum proto, 
aby byl náš region bezpečným a  sku-
tečně dobrým místem pro život. Stejně 
jako v  roce, jehož dny se neodvratně 
krátí, opět věřím v aktivní spolupráci 
všech složek integrovaného záchran-
ného systému, samospráv měst a obcí 
i všech dalších, jimž není veřejný pořá-
dek lhostejný. 

Obyvatelům našeho krásného regio-
nu současně ze srdce přeji pevné zdra-
ví, pracovní, osobní i rodinnou poho-
du, a aby se s policisty setkávali pouze 
při osvětových, kulturních, společen-
ských či preventivních akcích. Úspěšný 
rok 2016!

plk. Ing. Jozef Novák, 
ředitel ÚO Prostějov 

HZS Olomouckého kraje
S blížícím se koncem roku bych chtěl 

prvně poděkovat za spolupráci všem 
složkám IZS, členům dobrovolných 
jednotek, starostům obcí a  spolupracu-
jícím organizacím za pomoc při plnění 
našich úkolů, kterými je ochrana životů 
a  zdraví obyvatel, životního prostředí, 
zvířat a  majetku před požáry a  jinými 
mimořádnými událostmi a  krizovými 
situacemi.

V  roce 2016 očekáváme plné využití 
tzv. Národního informačního systému 
IZS umístěného na HZS Olomouc, který 
pomůže složkám IZS zefektivnit a zrych-
lit zásahy při mimořádných událostech, 
a tím i rychlejší poskytování pomoci ob-
čanům. V  novém roce předpokládáme 
zahájení výstavby nové požární zbrojnice 
v Konici, která vyřeší nejenom požadavky 
na pracovní prostředí hasičů, ale zejména 
bezproblémový výjezd techniky k  zá-
sahům. Plánujeme rovněž rekonstrukci 
centrální požární stanice v  Prostějově, 
která již nevyhovuje hygienickým poža-
davkům. V příštím roce nadále budeme 
pokračovat v odborné přípravě dobrovol-
ných jednotek včetně výcviku ve flasho-
veru tak, aby odborná úroveň těchto osob 
byla na ještě vyšší úrovni při pomoci ob-
čanům. Přeji dobrovolných jednotkám, 
aby v příštím roce dosáhly na dotace pro 
pořízení odpovídající techniky, výzbroje 
a rekonstrukci požárních zbrojnic.

Všem občanům přeji, aby se jim 
v roce 2016 splnila všechna novoroční 
přání, a aby je potkalo co nejméně mi-
mořádných a krizových situací.

Miroslav Pišťák, zastupitel pověřený 
řízením Městské policie Prostějov

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2015. Je to, 

mimo jiného, příležitost k zavzpomí-
nání a  hodnocení. Záleží na každém 
z  nás, zda si bude připomínat jen to 
dobré a potlačí vzpomínky na všech-
no, co se mu nelíbilo či nepodařilo.

Protože v současné době mám od-
povědnost za prostějovskou Měst-
skou policii, chci připomenout, že 
strážníci v  tomto již končícím roce 
pracovali dobře, i když si uvědomuji, 
že vždy je možné i potřebné vykonat 
více. A pokud se něco úplně nezdaři-
lo, budiž nám odpuštěno.

V tom roce příštím se snad bude da-
řit dobře, mimo jiné proto, že rozpočet 
města počítá s navýšením o dva stráž-
níky, kteří posílí okrskovou službu.

Vám všem, vážení spoluobčané, přeji 
jen a jen to dobré.

pplk. Ing. René SABELA, 
velitel 102. průzkumného praporu 

generála Karla Palečka
Věřím, že i  v  příštím roce 2016 budou 

vojáci 102. průzkumného praporu generála 
Karla Palečka plnit stanovené úkoly k zajiště-
ní bezpečnosti ČR tím nejlepším způsobem 
a budou i nadále patřit k nejspolehlivějším 

jednotkám Armády České republiky. Bude-
me a jsme hrdí na hanácký region a město 
Prostějov, kde nám je poskytována velká 
podpora pro naši přípravu a výcvik. 

Na druhou stranu očekávám, že při ná-
vratu našich vojáků po splnění úkolů ze 
zahraničí, nebo z jiného koutu naší nád-
herné republiky, zažijeme ten báječný po-
cit, že jsme se vrátili do krásného, čistého 
a hlavně bezpečného města, kde společně 
s našimi nejbližšími žijí skvělí lidé.

Do roku 2016 bych Vám všem chtěl 
popřát hodně zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů a také velkou míru 
optimismu, protože pesimismus vede 
jen k neúspěchu! 

SPEM RETINE!

MgA. Aleš Procházka, ředitel 
Městské knihovny Prostějov 

a principál divadla Point
Přeji všem velkou porci zdraví a radosti. 

Pevně věřím, že s jedním přichází i druhé 
-  a to v libovolném pořadí. Toto přání pa-
tří nejen návštěvníkům Městské knihovny 
a  Divadla Point, ale opravdu všem, kdo 
stejně jako já věří, že s úsměvem a bez kři-
ku jde všechno snáz. Držme si palce! 

Děkuji, že nám zachováváte svou pří-
zeň. 

Informace

Co oèekáváte od roku 2016 z hlediska své profese a co byste popřáli spoluobèanům?

Statutární město Prostějov přeje všem 
obèanům vše nejlepší v roce 2016
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Příslušníci 102. průzkum-
ného praporu navázali se ctí 
na již více než pětiletou tradi-
ci pořádání charitativní akcí. 
Svou finanční sbírkou, která je 
každoročně spojena i se spor-
tovním kláním, letos podpoři-
li Asociaci rodičů a přátel po-
stižených dětí v ČR z.s., Klub 
Radost v Prostějově.

Mini-florbalový turnaj zorga-
nizovaný ve čtvrtek 3. 12. 2015 
v  areálu Reálného gymnázia 
a  Základní školy města Prostě-
jova byl letos prostředkem pro 
setkání příslušníků 102. pzpr, 
složek prostějovského IZS a pří-
slušníků 53. pPzEB z  Opavy. 
Turnaj měl vysokou sportovní 
kvalitu, o  kterou se zaslouži-
ly především týmy Policie ČR 
a Hasičského záchranného sbo-

ru. Ale o kvalitu v konečném dů-
sledku zase tak nešlo. Hlavním 
cílem bylo svou účastí na tur-
naji ukázat schopnost přispět na 
dobrou věc! Místo se tedy našlo 
i  na vložený zápas členů klubu 
Radost a příslušníků 102. pzpr.

Jak řekl zástupce velitele 102. 
pzpr mjr. Václav MALÁT: “Naši 
vojáci se v  rámci své služby 
připravují na plnění bojových 
úkolů, ale rodiče zdravotně 
postižených dětí denně reálně 
„bojují“ s nepřízní osudu, vět-
šinou již od jejich narození. 
Jsme si vědomi, že tento jejich 
boj není jednoduchý a  právě 
proto jsme se rozhodli výtěžek 
letošní charitativní akce věno-
vat právě jim, abychom jejich 
nelehký boj alespoň částečně 
usnadnili!“

Po strhujícím finále mezi 
týmy Policie ČR a  Hasičského 
záchranného sboru, které na-
konec musely rozhodovat ná-
jezdy, mohl hlavní organizátor 
– velitel 102. pzpr pplk. René 
SABELA vyhlásit tyto výsled-
ky: „Vítězem turnaje se stal tým 
Hasičského záchranného sboru 
Prostějov, ale úspěšní byli vlast-
ně všichni účastníci. I díky ne-
malé dotaci exprimátora statu-
tárního města Prostějova, pana 
Miroslava PIŠŤÁKA a  Klubu 
výsadkových veteránů, se po-
dařilo vybrat částku 35.600 Kč. 
Tento finanční obnos bude po-
užit na úhradu rehabilitačního 
zájezdu členů klubu Radost do 
termálních lázní a  nákup vá-
nočních balíčků pro zdravotně 
postižené děti.“

Díky všem účastníkům turnaje 
a hlavně všem těm co přispěli ja-
kýmkoliv finančním obnosem. Po-
děkování patří také radním města 

Prostějova, kteří schválili bezplatný 
pronájem sportovní haly pro koná-
ní této akce! Text a foto: 

102.průzkumný prapor

Poradna při finanèní tísni
Provozní doba Poradny 

při finanční tísni o.p.s.  Pro-
stějov, Školní ulice 4 (ve stej-
ných prostorách jako v  roce 
2015).

Rozpis pro rok 2016:
 13. 1. 2016 13:30 - 16:00
 10. 2. 2016 13:30 - 16:00
 9. 3. 2016 13:30 - 16:00
 6. 4. 2016 13:30 - 16:00
 4. 5. 2016 13:30 - 16:00

 1. 6. 2016 13:30 - 16:00
 29. 6. 2016 13:30 - 16:00
 27. 7. 2016 13:30 - 16:00
 24. 8. 2016 13:30 - 16:00
 21. 9. 2016 13:30 - 16:00
 19. 10. 2016 13:30 - 16:00
 16. 11. 2016 13:30 - 16:00
 14. 12. 2016 13:30 - 16:00

Schůzku si prosím
domluvte na telefonu: 

595 532 740

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

NA ROK 2016
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy 

první pracovní pondělí každého měsíce roku 2016 v zasedací 
místnosti Odboru  rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím 
poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, a to v níže uve-
dených termínech:

Leden  4. 1. 2016
Únor  1. 2. 2016
Březen  7. 3. 2016
Duben  4. 4. 2016
Květen  2. 5. 2016
Červen  6. 6. 2016
Červenec  4. 7. 2016
Srpen  1. 8. 2016
Září  5. 9. 2016
Říjen  3. 10. 2016
Listopad  7. 11. 2016
Prosinec 5. 12. 2016

Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 
hodin. 

Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnos-
tenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře č. 
143 – 147).

Charitativní akce vojáků

Poděkování
Ráda bych touto cestou podě-

kovala za skvělou spolupráci všem 
pracovníkům Sportcentra-DDM 
Prostějov, kteří se nejen v letošním 
roce, ale již od roku 2003, podílejí na 
realizaci projektů prevence krimina-
lity určených pro děti. Velmi si jejich 
práce a spolupráce vážíme a děkuje-
me jim za bezproblémový průběh 
letošního letního dětského tábora 
a víkendového pobytu pro děti a 
mládež. Vizitkou jejich činnosti je 
zcela jistě zájem rodičů a hlavně sa-
motných dětí o opakovanou účast 
na těchto akcích.

Děkujeme také Nízkopraho-
vému zařízení pro děti a mládež v 
Prostějově, Západní 27, jehož pro-
vozovatelem je organizace Podané 
ruce, o.p.s.. V  letošním roce jsme 
se již podruhé ve spolupráci s tímto 
zařízením podíleli na pořádání akce 

„Mikuláš v  nízkoprahu“. V  rámci 
prevence kriminality dětí a mladist-
vých považujeme činnost tohoto 
zařízení za přínosnou a bude-li to 
možné, jistě na vytvořenou spolu-
práci v příštím roce znovu naváže-
me.  Bc. Gabriela Petrželová

manažerka prevence kriminali-
ty Statutárního města Prostějova

Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje děkuje za po-
skytnutí finanční dotace z rozpočtu 
města Prostějova. Částka byla pou-
žita k dovybavení vozidla územního 
odboru Prostějov zdravotnických 
přístrojem Injektomat Perfusor 
Compact. Velice si ceníme podpory, 
kterou město touto formou vyjádři-
lo. MUDr. Petr Hubáček, 
 MBA, LL.M. Ředitel 

 ZZS Olomouckého kraje, p.o.

MO SON Prostějov děkuje měs-
tu Prostějovu za spolupráci a po-
skytnutí finanční dotace na právní 
poradenství a činnost v oblasti 
nájemních, družstevních   vztahů  
a vlastníků bytových jednotek.

Za SON PV: 
Jitka Chytilová, 

předsedkyně

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s. Prostějov děkuje Zastupitelstvu 
města Prostějova za poskytnutou 
veřejnou finanční podporu na rok 
2015. Použili jsme ji na zajištění 
činnosti organizace a na zakoupení 
kompenzačních pomůcek, které 
slouží zdravotně postiženým z Olo-
mouckého kraje. Za Svaz tělesně 

 postižených v ČR, o.s.
 Doseděl Karel, 
 předseda

Dotace SFDI na další dvě etapy 
výstavby cyklostezky do Žešova  

Státní fond dopravní infra-
struktury vyhlásil příspěvko-
vé programy pro rok 2016. 
Obce mohou mimo jiné žá-
dat o  příspěvky na výstavbu 
a údržbu cyklistických stezek. 
Město Prostějov hodlá využít 
této možnosti a požádá o do-
taci na další dvě etapy výstav-
by cyklostezky do Žešova. 
Rozhodla o  tom úterní rada 
města.

„Výše dotace činí maximálně 
pětaosmdesát procent celkových 
uznatelných nákladů akce a pod-
mínkou je její realizace v  roce 
2016. Termín pro podávání žá-
dostí je do 20. ledna 2016,“ uvedl 
radní Jaroslav Šlambor. 

Druhá etapa cyklistické 
stezky navazuje na již realizo-
vanou první etapu v úseku od 
začátku zahrádkářské kolonie 
k  výjezdu z  čerpací stanice 
o délce cca 321 m. Tato etapa 
je stavebně povolena. Před-
pokládané náklady etapy činí  
2,3 mil. Kč. 

Předmětem třetí etapy je 
úsek od výjezdu z čerpací sta-
nice po odbočení do místní 
části Žešov. Délka činí cca 734 
m. Na tuto etapu je vydáno 
územní rozhodnutí, které na-
bývá právní moci. Poté bude 
zažádáno o  stavební povolení. 
Předpokládané náklady činí 
6,6 mil. Kč. -kaa-
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S opravou hřbitova jsme 
spokojeni, zní z Vrahovic

Osadní výbor Vrahovice 
a  Čechůvky  často projedná-
val připomínky občanů k péči 
o  místní hřbitov. Výtky se 
týkaly zejména sečení trávy, 
ořezu křovin, údržby hlav-
ních i vedlejších cest a k hrob-
ním místům. Nespokojenost 
tamních je dnes již minulostí 
a hřbitov je v novém. Oprava 
stála téměř 1,5 milionu ko-
run.

„Před lety jsme iniciovali 
opravu vstupní brány a výstav-
bu kolumbária. Jeho kapacita 
byla brzy vyčerpána, a  proto 
v  roce 2013 navrhli členové 
výboru zařadit do plánu inves-
tic města Prostějova rozšíření 
hrobních míst i  vybudování 
dalšího kolumbária. Využíva-
ná plocha hřbitova se rozšíři-
la, a  proto jsme k    požadavku 
přidali nové přístupové cesty 

a zpevnění povrchu těch stávají-
cích. Investice byla rozdělená na 
dvě etapy. Práce byly dokonče-
né v letošním roce před svátkem 
zesnulých. Dnes je vše v pořád-
ku a lidé jsou spokojeni. Jsme za 
to rádi,“ uvedla k opravám Mi-
lada Galářová, v  té době činná 
předsedkyně osadního výboru 
Vrahovice a Čechůvky.  

Obnova hřbitova byla rozdě-
lena do dvou etap. „Jedna část se 
zaměřila na kolumbárium a  ta 
druhá na urnové hroby a  ces-
tičky. První etapa běžela v době 
od srpna do října 2014, ta druhá 
trvala také dva měsíce, jen o rok 
později,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho 
slov bylo konkrétně vybudo-
váno nové kolumbárium s  ka-
pacitou 66 míst a 32 urnových 
hrobů. „Hřbitov byl doplněn 
o cestní síť a dále byla upravena 
stávající cestní síť vhodným ka-
menivem. Vše za 1,48milionu 
korun včetně DPH,“ doplnil 
Pospíšil. Zhotovitelem stavby 
byla firma Jamastav Moravia 
s.r.o., z Hvozdu. -red-

Kontrola znaèení cyklostezek
Městská policie provedla na 

základě podnětů občanů kon-
trolu značení některých cyk-
lostezek ve městě. Zjistila, že 
v  některých případech je zna-
čení osazeno nesprávně. Vedení 
města proto uložilo silničnímu 
správnímu úřadu situaci posou-
dit a předložit řešení. 

Nesprávně osazené značení:
Kontrolou bylo zjištěno ne-

správné osazení dopravních zna-
ček C10a na ulici Edvarda Valenty 
v  Prostějově. Zde je stezka pro 
cyklisty umístěna po levé straně 
ulice mimo pozemní komunikaci 
souběžně s  chodníkem směrem 
od ulice Olomoucká  po ul. Květ-
ná. Šířka stezky je pouze 100 cm je 
obousměrná. Od Olomoucké ul. 
je osazení DZ C10a (chodci vlevo, 
cyklisté vpravo) z opačné strany je 
chybně DZ C10a u odbočky vlevo 
u domu č. 21 (chodci vpravo, cyk-
listé vlevo) ve stejném směru. Na 
výjezdu ze stezky pro cyklisty chybí 
DZ P4 – dej přednost v jízdě

Cyklostezka vedoucí kolem are-
álu fy. Gala a Aquaparku je ve smě-
ru od ul. Moravská, J. V. Myslbeka 
a  od konce areálu Aquaparku ve 
směru k ul. Anenská osazena do-
pravními značkami C9a. Ve směru 
od ul. Anenská k areálu fy. Gala je 

však tato cyklostezka osazena do-
pravní značkou C10a, která je smě-
rově obráceně – chodci vlevo.

Cyklostezka vedoucí kolem par-
koviště OD Lidl od ul. Anenská ve 
směru k ul. Holandská je osazena 
dopravními značkami C10a, C10b, 
které odpovídají stavebnímu řešení 
cyklostezky (vlevo stezka pro cyk-
listy, vpravo stezka pro chodce ). Od 
ul. Holandská (v opačném směru) 
ve směru k Anenská je cyklostezka 
osazena také dopravními značkami 
C10a, C10b, které však neodpoví-
dají stavebnímu řešení cyklostezky 
( vlevo stezka pro chodce a vpravo 
stezka pro cyklisty).

U nově zbudované cyklostezky 
vedoucí Kolářovými sady (kopíru-
jící ulici B. Šmerala) chybí na jejím 
začátku (u  nově zbudovaného 
mostku přes Mlýnský náhon v Ko-
lářových sadech) svislé dopravní 
značení, a  to konkrétně dopravní 
značka „ C9a „ Stezka pro chodce 
a  cyklisty KONEC (od Riegerovy 
ul. je označena jako stezka pro cyk-
listy a chodce) a dopravní značka „ 
C8a „ Stezka pro cyklisty a v opač-
ném směru dopravní značky „ C8b 
„ Stezka pro cyklisty KONEC a „ 
C9a „ Stezka pro chodce a cyklisty 
ZAČÁTEK. 

Městská policie Prostějov
INZERCE
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Chovejme se k Prostějovu tak, jako bychom jej nezdědili 
po našich předcích, ale vypůjèili od svých dětí

V dnešní době máme spous-
tu možností jak lidem ve měs-
tech usnadnit či zpříjemnit 
život a při zajištění pracovních 
příležitostí je dále rozvíjet.  
Když nakoukneme do historie 
našeho města, vidíme jej jako 
vzkvétající osadu s právem vý-
ročního trhu, které i přes nepří-
zeň osudu během husitských 
válek či třicetileté války nám 
zachovalo spoustu krásných 
architektonických skvostů. 
Slyšíme značky jako Wikov – 
Wichterle, Kovářík, Rolný, Ne-
hera,  Oděvní průmysl,  kdy se 
v průběhu 19. století Prostějov 
přeměňoval na jedno z největ-
ších a  nejvýznamnějších měst 
na Moravě.

Když ale znovu otevřeme oči, 
stojíme teď před II. změnou územ-
ního plánu města Prostějova, kde 
nejdiskutovanější změnou je úpra-
va plochy podle přání firmy Man-
thellan, která nám slibuje v  těsné 
blízkosti našeho historického cen-
tra a zároveň pár desítek metrů od 
stávající Zlaté Brány postavit obří 
obchodní centrum, přičemž nějak 
opomene ve svém projektu zacho-
vat kulturní sál. 

Tento projekt však ekonomic-
kou udržitelnost nikdy nesliboval 
a  byl označen odbornou firmou 
jako vysoce rizikový. Smlouva  
Manthellanu s  městem, která 
byla v uplynulých letech neustále 
znevýhodňována pro naše město 
dalšími dodatky, byla nedávným 
rozhodnutím okresního soudu 
označena jako neplatná v  celém 
rozsahu. Bylo řečeno, že není ani 
v zájmu jeho občanů. Zcela nepo-
chopitelně se město proti tomuto, 

pro ni osvobozujícímu rozsudku 
odvolalo, ruku v ruce s Manthella-
nem, ke krajskému soudu. 

Proč? Qui bono? Komu ku pro-
spěchu? 

Máme teď tedy mezidobí, než 
rozhodne krajský soud. Město 
však tryskem spěchá prosadit do 
územního plánu požadavky Man-
thellanu i přes nesouhlasné postoje 
zúčastněných odborných autorit 
i  přes sdělení soudu, že smlouva 
není v zájmu jeho občanů. Ptám 
se,  proč? Kdo je město? Proč nám 
bude na ploše kdysi židovských 
uliček bagrováno do hloubky 10 
metrů a  vyvezeno přes 25 tisíc 
nákladních aut zeminy, které pro-
jedou našimi ulicemi a  znečistí 
už tak nedýchatelné ovzduší. Je to 
proto, že kšeft s pozemky je cenný 
artikl? Ve Smlouvě jsou pozemky 
k  odprodeji Manthellanu slíbeny 
za třetinovou cenu. Společenský 
dům padne, ale postaví se nový? 
Kde naše děti budou mít maturit-
ní plesy, kde budou taneční, kde 
budou vyprodané koncerty? 

Kostel Povýšení svatého Kří-
že v  sousedství,  kde dříve stála 
obranná tvrz s kostelíkem svatého 
Kříže prošel mnoha pohromami, 
od husitských válek, přes válku 
třicetiletou až po kompletní vyho-
ření. Teď ho s tímto projektem při 
rozsáhlém bagrování této lokality 
čeká nestabilita v podobě problé-
mové tlakové betonové injektáže, 
která navždy a  nevratně pohřbí 
historii podloží kostela a  jeho 
blízkého okolí a to nemluvě pro-
blémech s rozkolísanou hladinou 
podzemní vody,  na což poukazuje 
nejeden odborný posudek, který 
město vytrvale ignoruje. Bude 

spodní voda k rozhodnutí našich 
radních shovívavá? 

Dovolím si parafrázovat slova 
slavného prostějovského rodáka 
pana dr. Jaroslava Mathona, který 
Prostějov popsal jako „Velkou ha-
náckou vesnici. Z  jara bledě zele-
nou, vlnící se v létě zlatem bohatých 
klasů, na podzim se halící v tma-
vohnědý šat zoraných polí, po kte-
rých se válejí husté mlhy, a v zimě se 
stkvící stříbrem sněhového povla-
ku. Město samo rozloženo jest jako 
pavouk dlouhými předměstskými 
ulicemi v zeleni rozsáhlých zahrad 
a  stromů. Pouze staré město, toto 
historické jádro moderního Pros-
tějova, jich postrádá. Z jeho středu 
vystupuje obří prázdná krabice,  
hlásajíce vzkaz z minulosti a naděje 
v budoucnosti, že na radnici města 
Prostějova budou rozhodovat ta-
koví lidé, pro které je práce ve pro-
spěch jeho obyvatel ctí…. 

V  minulém století byl Prostě-
jov pro svou orientaci na  textilní 
průmysl označován jako „město 
módy“ snad se v budoucnu nesta-
ne „městem duchů“.

Přála bych si, aby se na náměstí 
vrátil život, aby drobné obchody 
prosperovaly a  obří řetězce jim 
nebraly zákazníky.  Naše město 
nepochybně potřebuje investory, 
ale je na nás, abychom si vybrali 
dobře.

A to nejen kvůli nám, ale kvůli 
našim dětem.

Vážení občané, přeji Vám mno-
ho zdraví a štěstí do nového roku 
a nám všem, aby nejen v této kau-
ze zvítězil zdravý rozum.

Ing. Hana Naiclerová, MBA
zastupitelka, předsedkyně 

místní organizace ANO2011

O spolupráci a respektu
Proč většina opozičních 

zastupitelů opustila posled-
ní schůzi zastupitelstva? 
Proč jsme zvolili tak závažný 
krok? Stalo se již tradicí, že 
řada kolegů volá po uklidně-
ní atmosféry jednání a  to se 
nedostavuje. Jsme bytostně 
přesvědčeni o  tom, že každý 
subjekt, kterému dali občané 
tolik hlasů, že má účast v  za-
stupitelstvu, má právo mít 
zastoupení i ve výborech, které 
zastupitelstvo ke své činnosti 
ze zákona volí. Jde primárně 
o  úctu k  volbě občanů. Je to 
otázka té politické slušnosti, 
které se dovolávají právě ti 
zastupitelé, přes jejichž hlasy 
nebyl do finančního výboru 
zvolen zástupce ODS, která 
tak jediná ve výboru své za-
stoupení nemá. Proč koaliční 
zastupitelé nejsou schopni 
překročit stín nepochopitel-
né smlouvy? Proč je bráněno 

jedné z řádně zvolených stran 
v účasti na práci ve finančním 
výboru? 

TOP09 trvá na dodržování 
principů slušnosti a spolupráce. 
Trvá na tom, že každá strana má 
mít své zastoupení ve výborech 
a komisích. Za vyloučení ODS 
jsou zodpovědní všichni ko-
aliční zastupitelé. Stačil jeden 
jediný hlas. Tím, že jej nebyli 
schopni dát, ukázali, jak to s tou 
spoluprací myslí doopravdy. 
Ke spolupráci musí být dva. 
K  vzájemnému respektu musí 
být nejméně dva. Je-li ten slabší 
zadupán tím silnějším do země, 
není spolupráce a  není ani re-
spekt. 

Můžu mít, a mám, k řadě stran 
v zastupitelstvu své výhrady, vždy 
však s  kolegy TOP09 budeme 
ctít právo každé z  nich účastnit 
se na práci, k níž je občané po-
věřili. Jsme hluboce přesvědčeni, 
že nikdo nemá právo v tom žád-

né straně zastupitelstva bránit. 
Tomu se říká ctít princip. Byli to 
koaliční zastupitelé, kteří ukázali, 
jak to s  tou spoluprací, které se 
dovolávají myslí doopravdy. Za 
této situace nebylo možné důraz-
ně neprojevit svůj nesouhlas od-
chodem z jednání. Nejsme pouhá 
stafáž!

Milí spoluobčané, jak vidět, 
kritika má své místo i  v  době 
bilancování starého roku, pa-
tří k  životu.  Do toho nového 
Vám přejeme za nás zastupitele 
i  členy výborů a komisí hodně 
dobrého, životního optimismu, 
elánu překonávat překážky a ra-
dovat se z úspěchů, pevné zdra-
ví a rodinnou a životní pohodu. 
Hodně přátel a  opravdových 
spolupracovníků na díle zdejší-
ho života. J

Vaši zastupitelé
Aleš Nevrla 
Václav Kolář
Aleš Matyášek

Vyjádření ODS k odchodu èásti 
opozice z jednání zastupitelstva

Na prosincovém jednání za-
stupitelstva města jsme společně 
s  většinou opozice odešli ze za-
sedání. Důvodem bylo chování 
koaličních zastupitelů, kteří opět 
vyjádřili své pohrdání opozicí. 

V  přicházejícím roce 2016 bu-
deme opět přicházet s  konstruk-
tivními návrhy a  jsme i  nadále 
zvědavi, zda je bude koalice jeden 
za druhým odmítat jako dosud. 
 Za klub ODS Tomáš Blumenstein

Rozpoèet města a proces 
jeho schvalování 

(Změna pro Prostějov)
Změna pro Prostějov podpo-

ruje převážnou část navrhované-
ho rozpočtu města Prostějova na 
rok 2016 v jeho výši 854 milionů 
korun. Ovšem některé položky 
nám chybí a k některým polož-
kám máme již delší dobu výhra-
dy. To nám znemožňuje takový 
rozpočet jako celek podpořit. 

 Je to zejména nejen námi kri-
tizované letošní zařazení výstavby 
dvojkruháče na Poděbradově ná-
městí (u Komerční banky) s prů-
měry 17 a  24 metry a  kruhový 
objezd na náměstí Padlých hrdinů 
(na Svatoplukově ulici). Pokud by 
se tyto dvě dopravně stavební akce 
neuskutečnily, mohlo by se místo 
nich uskutečnit několik jiných in-
vestičních akcí, či oprav. Blíže viz 
www.zmenaproprostejov.cz. Kru-
háče s tak malými průměry budou 
dělat problémy a  do budoucna 
zdiskreditují v očích řidičů potře-
bu dalších. (dosud se v Prostějově 
použily průměry 32-50 metrů). 

 Další částkou, kterou pro nad-
cházející rok  nemůžeme podpo-
řit,  jsou plánované  3 miliony na 
bourání  hlavní budovy Jezdec-
kých kasáren, přestože nebyly vy-
čerpány jiné možnosti na získání 
dotace, prodej, či  využití budovy 
a ještě probíhají projekční práce na 
využití areálu. 

Problém máme i  prostředky 
v rozpočtu 2016 ve výši 100 tisíc 
a  500 tisíc na  projektové doku-
mentace plaveckého areálu. Na 
pozemku  bývalého koupaliště na 

Kostelecké ulici, kde šlo využít 
odpadního tepla ze zimního sta-
dionu,  to bohužel nevejde,  pro-
tože hlavní část pozemku jsme 
zapůjčili na 99 let spolku Prostějov 
olympijský. Přitom na projekční 
práce zde bylo v minulých letech 
již vynaloženo 1 000 000 korun. 
Nyní se zvažuje druhá lokalita 
umístění plaveckého bazénu vedle 
Aquaparku. Na problematiku ko-
lize umístění olympijského centra 
s  projektovaným koupalištěm 
jsme upozorňovali v únoru 2015 
s  návrhem usnesení na nalezení 
vhodného pozemku.

 Co se týká provozních nákladů, 
máme výhrady zejména  ke kaž-
doroční částce 4 235 000,- Kč na 
marketingové služby TK plus, dal-
šímu navýšení rozpočtu Sportcen-
tra o téměř 2 miliony a ke každo-
ročně vysoké rezervě Rady města 
Prostějov. Musíme spolu s občany 
dobře hlídat způsob užití výšeuve-
dených prostředků v roce 2016.

Rozpočet  města není jedno-
duchá věc a bývá koncipován Ra-
dou a  orgány města  každoročně 
tak, aby se k němu pokud možno 
nikdo další moc nevyjadřoval. 
Zejména ne opoziční zastupitelé. 
Budeme prosazovat v  dalších le-
tech větší pravomoci komisí rady, 
osadních výborů a hlavně Finanč-
ního výboru zastupitelstva města 
Prostějova. 

Závěrem bychom všem čtená-
řům rádi popřáli šťastný a poho-
dový rok 2016. Klub ZPP

Přítomnost zastupitelů v èíslech
Jednání Zastupitelstva města 

Prostějova dne 14. 12. 2015 se 
dle prezence v  hlasovacím za-
řízení účastnilo po zahájení 32 
z 35 zastupitelů.

Omluveni byli 3 zastupitelé, 
1 za ČSSD, 1 za Pévéčko a 1 za 
ANO 2011, s tím, že 2 z omlu-
vených (ČSSD a ANO 2011 se 
s  největší pravděpodobností 
dostaví v průběhu jednání, jsou 
na cestě z Prahy, kde probíhalo 
zasedání Parlamentu České re-
publiky).

V průběhu jednání se dosta-
vili 2 zastupitelé – 1 za ČSSD, 1 
za ANO 2011.

Po projednání bodu č. 3, 

opustilo jednání ZM 12 členů 
opozice (z 35 členů zastupitel-
stva, resp. z  34 přítomných), 
konkrétně 2 za ODS, 3 členové 
ANO 2011, 4 ze Změny pro 
Prostějov, 3 za TOP 09.

Projednávání nejdůležitěj-
šího dokumentu, kterým bylo 
schvalování rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2016, se 
účastnilo 17 přítomných členů 
koalice a  5 členů opozice – 2 
za KDU-ČSL, 3 za ANO 2011. 
Rozpočet byl následně jed-
nomyslně schválen všemi 22 
přítomnými zastupiteli -17 
koaličními a 5 opozičními.

 Zdroj: zápis jednání ZM
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Představujeme okrskáře Městské policie Prostějov
Okrsek č. 6

Odpovědný strážník: str. Zelený Tomáš, sl. č. 1424
Výkon činnosti v okrsku od: 1. 4. 2009

Jmenuji se Tomáš Zelený, u  měst-
ské policie Prostějov pracuji od roku 
2002, u  okrskové služby od dubna 
2009, kdy mi byl přidělen okrsek č.6 
Vrahovice – Čechůvky.

Okrsek č. 6 začíná u  železničního 
přejezdu na ul. Vrahovická a pokraču-
je až do okrajové části Čechůvky, dále 
do mého okrsku patří sídl. Svornosti, 
prostor za hl. vlak. nádražím, v  prů-
myslové zóně pak ul. Kralická, Průmys-
lová,  Kojetínská a Rovná. V této lokali-
tě se nachází firmy jako Toray, Mubea, 
Weber, DT výhybkárna a strojírna.

Při preventivní pochůzkové čin-
nosti se nejvíce věnuji lokalitě ul. 
M.Pujmanové, kde se nachází několik 
ubytoven se  sociálně slabšími občany. 
Řeším drobné krádeže těchto občanů 
v okolních prodejnách, městská policie 
obdržela i  stížnost na venčení psů na 
ul. M. Pujmanové. Dále byly problémy 
s osobami postávajícími u večerky  na 
ul. Vrahovická nebo v  parčíku za do-
mem služeb kde konzumují alkoho-
lické nápoje a budí veřejné pohoršení. 
Většina oznámení se podařila vyřešit 
častějšími kontrolami i  ve spoluprá-
ci s  hlídkovou službou. V  roce 2013 

byla novelizována vyhláška města č. 
10/2009 o  zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejném  prostranství, 
ve které i  na základě návrhu měst-
ské policie došlo k  rozšíření lokality 
o  parčík za domem služeb, večerku 
U  babinky a  v  okruhu 100 metrů od 
ní. Městská policie má tak vhodný 
nástroj, jak situaci do budoucna řešit. 
Na ul. M. Pujmanové bude v nejbližší 
době v rámci rozšíření městského ka-
merového dohlížecího systému umís-
těna kamera, kterou bude moci sledo-
vat pracovník na operačním středisku. 
Věřím, že i  toto opatření pomůže ke 
zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Z  hlediska dopravy je riziková ul. 
Vrahovická,  zejména v  okolí žel. pře-
jezdu u  slévárny ANAH a  křižovatka 
v  Čechůvkách směr Přerov, kde bylo 
v minulých letech několik vážných do-
pravních nehod. Městská policie zde 
v rámci možností provádí měření rych-
losti (rychlost je zde snížena na 70km/h 
). V rámci prevence je prováděn dohled 
na BESIP  u  přechodu pro chodce na 
ul. Majakovského, Čs.arm.sboru nebo 
u  kostela v  době, kdy chodí děti do 
školy, nově i  v  odpoledních hodinách 

do 15.30h, kdy chodí děti z družiny. Na 
městskou policii a  okrskáře byl tento 
požadavek vznesen několikrát i  na se-
tkání občanů s vedením města.

 I v mém okrsku se zdržuje několik 
bezdomovců, většina v okolí hl. nádra-
ží. Tito bezdomovci však nemají žádný 
zájem o pomoc ze strany městské po-
licie nebo azylového centra. Problé-
mem v  okrajových částech města je 
odkládání odpadů mimo vyhrazená 
místa, zakládání skládek a vylepování 
plakátů na místech, kde to není povo-
leno (ve Vrahovicích jsou to autobuso-
vé zastávky a  prostor pod dálničním 
mostem u ASA TS. Podařilo se mi ve 
většině případů podle na místě zajiš-
těných dokumentů zjistit podezřelou 
osobu z odložení odpadu a případ pře-
dat správnímu orgánu. Dále provádím 
kontrolní činnost v  kovošrotech, kte-
rých mám v okrsku několik a je možné 
že se v nich objeví odcizené věci.

Ve Vrahovicích působí 9 člený osad-
ní výbor. Jednání osadního výboru je 
každý měsíc a tohoto jednání se pravi-
delně účastním. S předsedou osadního 
výboru jsem v  telefonickém kontaktu 
a v případě potřeby se navzájem infor-

mujeme o situaci v okrsku. 
Ke konci roku 2014 začala výstavba 

rodinných domů na ul. V.Talicha, kte-
rá bude pokračovat i v budoucnu. Zde 
musím provádět namátkovou kontrolu 
k zajištění průběžné čistoty komunika-
cí. Stejně jako kolegové sloužím větši-
nou od pondělí do pátku střídavě týden 
ranní směny od 6.00 do 14.30h a další 
týden odpolední od 13.30 do 22.00h. 
Občané mne mohou kontaktovat tele-
fonicky, osobně nebo emailem. V roce 
2016 by mělo dojít k  navýšení počtu 
okrskářů, které by se týkalo i Vrahovic. 
Okrskář by zde pak byl přítomen celý 
den. Toto opatření bude určitě přiví-
táno samotnými občany, pro které má 
výkon služby prostřednictvím okrskářů 
řadu nesporných výhod. Mohou být 
v  mnohem užším kontaktu se „svý-
mi“ strážníky. Vědí, na koho se mohou 
v případě potřeby obrátit a také si mo-
hou snadno ověřit, jak byla konkrétní 
věc řešena. Cílem zřízení okrsků a okrs-
kářů je v podstatě jediné. Aby každý ob-
čan našeho města znal „svého“ strážní-
ka a s důvěrou se na něj obracel, kdykoli 
bude potřebovat jeho pomoc. 

 str. Zelený Tomáš, okrskář,v.r.

INZERCE
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Jak zpívá náš Zlatý slavík “Čas letí 
jako zblázněný“ a  my opět stojíme na 
prahu dalšího nového roku - 2016. Ra-
dostná oslava Božího narození, dárky, 
vánoční  cukroví, uprostřed rodiny 
a přátel prožíváme nad fotkami a zážit-
ky  právě končící rok 2015. Jaký vlastně 
byl?  Chystáme se pomalu bilancovat.

My, zastupitelé za KDU-ČSL, jsme se 
snažili v rozpolceném městském zastupi-
telstvu působit jako klidná síla, která vždy 
posuzuje kýmkoliv podaný návrh jen 
podle toho, jak prospěje občanům města. 
Jsme rádi, že se pokračuje ve vyrovnaném 

rozpočtu, daří se budovat cyklostezky, 
vznikla zákl. škola při CMG, zlepšila se 
práce městské policie, naše negativní ná-
zory v zastupitelstvu na kauzu Manthellan 
vnímá stejně i prvoinstanční soud, který 
smlouvu zrušil,  aktivně se zapojujeme 
do kulturních akcí (Noc kostelů, koncer-
ty v  kostelích, Paxu,) či osvěty ve městě 
(přednáška europoslance Zdechovského, 
zřízení muzea oděvnictví), apod. Kladně 
hodnotíme, že máme ve všech komisích 
města naše představitele a aktivně v nich 
působí. Nedaří se zatím boj proti hazardu 
tak, jak bychom si představovali.

Na dveře již nám klepe plesová sezóna. 
Ples, dle naučných slovníků, je společen-
ská událost slavnostní povahy spojená se 
společenským tancem za zvuků hudby, 
který umožňuje setkání lidí, kteří by se 
jinak ani nesetkali. Dříve, v 15. století ve 
Francii, se na plesech scházela jen vyšší 
kasta a  jsme rádi, že dnes už to neplatí. 
Proto vás všechny můžeme pozvat na náš 
jubilejní- 70. ples KDU-ČSL, který se bude 
konat 30.1. 2016 v prostorách Národního 
domu. Jsme opravdu v  počtu konaných 
plesů vyjímeční, protože s  tak vysokým 
pořadovým číslem plesů se málokdy se-

tkáte. Však začátky byly velmi skromné, 
vše se provádělo vlastními silami, od ob-
čerstvení až po „výrobu“ programu a zá-
bavy. Často rádi nostalgicky na tuto dobu 
vzpomínáme. 

Milí spoluobčané, v roce 2016 vám pře-
jeme pevné zdraví, mnoho radosti a lásky 
a  také tu „kapičku  štěstíčka“. Můžeme 
vám slíbit, že budeme  prosazovat taková 
rozhodnutí, která povedou k dalšímu roz-
květu našeho města a ulehčí běžný život 
nám všem. PF 2016  - Vaši zastupitelé 

za KDU-ČSL –  Petr Kousal  
a Zuzana Bartošová

Ať žije Nový rok 2016
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PÁTEK 1. LEDNA
N e h r a j e m e

SOBOTA 2. LEDNA
15.30 Kyky Ryky a pár vajec  
 koprodukční animovaný film
Režie: Gabriel Riva Palacio, 98 min., český 
dabing, přístupno bez omezení, Vstupné 100 Kč
17.30 Králové hor  rakouský rodinný film
V hl. rolích: J. Reno, T. .Moretti, M.Camacho
Režie: G. Olivares, O. Punker, J. Reay, 97 min., 
český dabing, premiéra, mládeži přístupný, 
vstupné 100 Kč
20.00 Už teď mi chybíš  anglická komedie
V hl. rolích: T. Colette, D. Barrymore aj. Režie: 
Catherine Haardwicke, 112 min., české titulky, 
premiéra. Pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

NEDĚLE 3. LEDNA
15.30 Kyky Ryky a pár vajec
17.30 Králové hor
20.00 Už teď mi chybíš

PONDĚLÍ 4. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek - Ovečka Shaun
ve filmu
Velká Británie / Francie, 2015, 85 min.,
Režie: Mark Burton, Richard Starzak
17.30 Creed  americký film z prostředí boxu
V hl. rolích: M. B. Jordan, S. Stallone. Režie: Ryan 
Coogler, 133 min., české titul.ky, premiéra
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Bod zlomu  koprodukční thriller
V hl. rolích: L. Bracey, T. Palmer, R. Winstone, Režie: 
Ericson Core, 115 min., české titulky, premiéra, Pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 5. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek - Ovečka Shaun
ve filmu
Velká Británie / Francie, 2015, 85 min.,
Režie: Mark Burton, Richard Starzak
17.30 Bod zlomu
20.00 Perleťový knoflík - Art film  filmová esej
Stříbrný Medvěd na Berlinare
Režie: Patricio Guzman, Charlie Siskel, 83 min., 
české titulky, premiéra, vstupné 95 Kč

STŘEDA 6. LEDNA
17.30 Creed
20.00 Bod zlomu 3D - vstupné 150 Kč

ČTVRTEK 7. LEDNA
17.30 Joy  americká životopisná komedie
V  hl.rolích J. Lawrence, R. De Niro aj. Režie: 
David O. Russel, 124 min., české titulky. Pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Osm hrozných  americký western
V  hl.rolích S. L. Jackson, W. Goggins aj. Režie: 
Quentin Tarantino, 182 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 8. LEDNA
15..30 Žabák Ribit  rodinný animovaný film
Režie: Chuck Powers, 88 minut, český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Joy
20.00 Les sebevrahů  americký horror
V  hl.rolích N. Dormer, T. Kinney, J. Ozawa,  
E. Macken. Režie:Jason Zada, premiéra, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 140 Kč

SOBOTA 9. LEDNA
15.30 Žabák Ribit
17.30 Joy
20.00 Les sebevrahů

NEDĚLE 10. LEDNA
15.30 Žabák Ribit
17.30 Joy
20.00 Osm hrozných

PONDĚLÍ 11. LEDNA
17.30 Sázka na nejistotu  americké drama
V hl. rolích: Ch. Bale, B. Pitt, R. Gosling aj.
Režie: Adam McKay Scott , 130 min., české 
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Osm hrozných

ÚTERÝ 12. LEDNA
17.30 Sázka na nejistotu
20.00 Opuštěný vesmír - Art film 
 celovečerní dokument
Režie: Peter Hledík, 70 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 13. LEDNA
17.30 Sázka na nejistotu
20.00 Sázka na nejistotu

ČTVRTEK 14. LEDNA
17.30 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
  český hudební a taneční film
V  hl.rolích V. Kerekes, R. Vojtek, M. Pisařík,  
A. Mišík, V. Polívka, V. Kopta a mnoho dalších
Režie: Slobodanka Radun, 90 min., premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Muzikál aneb Cesty ke štěstí

PÁTEK 15. LEDNA
15.30 Ledová sezóna americký animovaný film
Režie: Trevor Wall, min., český dabing, premiéra, 
mládeži p řístupný, vstupné 110 Kč
17.30 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání 
  americký western
V hl.rolích L. DiCaprio, T. Hardy, D. Gleeson
Režie: Alejandro González Iñárritu, 151 min., 
české titulky, premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 120 Kč

SOBOTA 16. LEDNA
15.30 Ledová sezóna
17.30 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání

NEDĚLE 17. LEDNA
15.30 Ledová sezóna
17.30 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání

PONDĚLÍ 18. LEDNA
14.00 Pondělní Bijásek – Sněhová královna
Rusko 2014 , 106 min., český dabing
Režie: Vlad Barbe, Maxim Svešnikov
17.30 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
20.00 Revenant: Zmrtvýchvstání

ÚTERÝ 19. LEDNA
14.00 Úterní Bijásek – Sněhová královna
Rusko 2014 , 106 min., český dabing
17.30 Star Wars: Síla se probouzí
V  hl. rolích: H. Ford, C. Fisher, M. Hamill,  
A. Daniels aj. Režie: J. J. Adams, 136 min., český 
dabing, repríza, vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
20.00 Zkáza krásou - Art film 
 celovečerní dokument
Před premiérou dlouho očekávaného hraného 
filmu o  Lídě Baarové bude zajímavé vidět 
dokument o  této oslavované i  zatracované star  
nejen českého předválečného a válečného filmu.
Režie: Helena Třeštíková a Jakub Hejna, 90 min., 
premiéra, vstupné 95 Kč

STŘEDA 20. LEDNA
17.30 Star Wars: Síla se probouzí
20.00 Star Wars: Síla se probouzí

ČTVRTEK 21. LEDNA
17.30 Lída Baarová  český velkofilm
Příběh ženy, která milovala Ďábla!
V  hl. rolích: T. Pauhofová, K. Markovics,  
G. Burkhard, S. Stašová, M. Huba, L. Vlasáková, 
P. Kříž, A. Fialová, J. Mádl, Z. Procházková- 
Hartmann aj.
Režie: Filip Renč, 110 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Lída Baarová

PÁTEK 22. LEDNA
17.30 Lída Baarová
20.00 Lída Baarová

SOBOTA 23. LEDNA
17.30 Lída Baarová
20.00 Lída Baarová

NEDĚLE 24. LEDNA
17.30 Lída Baarová

PONDĚLÍ 25. LEDNA
17.30 Lída Baarová
20.00 Tajemství jejích očí  americký krimifilm
Napínavá temná detektivka….
V  hl.rolích J.Roberts, Ch. Ejiofor, N. Kidman,  
M. Kelly. Režie: Billy Rayn 111 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 26. LEDNA
17.30 Lída Baarová
20.00 Tajemství jejích očí

STŘEDA 27. LEDNA
17.30 Lída Baarová
20.00 Tajemství jejích očí

ČTVRTEK 28. LEDNA
17.30 Do posledního dechu 
 americké filmové drama
Na malé záchranné lodi jde o život.
V hl.rolích .B. Kingsley, M. Vaine, K. Beckinsale, 
J. Sturgess. Režie: Craig Gillespie , 112 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 140 Kč
20.00 Poldův švagr  americká akční komedie
V hl.rolích I. Cube, K. Hart, O. Munn
Režie: Tim Story, 101 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 120 Kč

PÁTEK 29. LEDNA
15.30 Alvin a Chipmunkové: čiperná jízda
Rychle a chlupatě... americký animovaný film
Režie: Walt Becker, 92 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 120 Kč
17.30 Do posledního dechu
20.00 Poldův švagr

SOBOTA 30. LEDNA
15.30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
17.30 Poldův švagr
20.00 Do posledního dechu

NEDĚLE 31. LEDNA
15.30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
17.30 Poldův švagr
20.00 Do posledního dechu

Kino Metro 70 Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

Kultura

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!
Zdroj: Ivan Čech, kino METRO 70, tel: 582 329 640

SOBOTA 9. LEDNA
15.00 Krtek ve snu 
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Domácí péče 
 česká lidská komedie
Silný příběh se spoustou dojemných 
a vtipných momentů
V hl. rolích: A. Mihulová, B. Polívka, 
T. Vilhelmová aj. Režie: Slávek 
Horák, 92 minut, repríz, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Domácí péče 
Vstupné 40 Kč

STŘEDA 13. LEDNA
15.00 Bio Senior – Prázdniny v Římě
USA/It. 1953, 118 min., české 
titulky, V  hl. rolích: G. Peck,  
A. Hepburn Režie: William Wyller, 
vstupné: 35 Kč

SOBOTA 16. LEDNA
15.00 Vzpoura hraček 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Paddington 
 koprodukční rodinný film
Příběh osiřelého medvěda 
z  nejtemnějšího Peru a  jeho 
dobrodružství v Londýně….
V  hl. rolích: H.Bonneville,  
S. Hawkins, J. Walters, J. Broadbent aj.
Režie: Paul King, 93 minut, český 
dabing, repríza , mládeži přístupný, 
vstupné 40 Kč
20.00 Věčně mladá
  americký romantický film
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout. 
Adeline se to podařilo.
V hl. rolích: B. Lively M. Huisman, 
H. Ford aj. Režie: Lee Toland 
Krieger, 112 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 23. LEDNA
15.00 Pohádky pro kočku 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Malý Pán 
 česká animovaná pohádka
Režie: Radek Beran, 83 min., repríza, 
mládeži přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Kurýr: Restart 
 francouzský akční thriller
V hl.rolích E.Skrein, R. Stevenson, 
G. Wraight, 96 min., české titulky, 
repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 40 Kč

SOBOTA 30. LEDNA
15.00 Malý tygr  pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
17.30 Velká šestka  amer. anim. film
Režie: Don Hall, Ch. Williams, 108 
min., český dabing, repríza, mládeži 
přístupný, vstupné 40 Kč
20.00 Gangster Ka
  český kriminální thriller
Varování ministerstva vnitra: Peníze 
jsou silně návyková látka. Gangsteři 
umírají předčasně.
V hl. rolích: H. Čermák, A. Pyško,  
J. Hanzlík, M.Etzler, V. Svátková aj.
Režie: Jan Pachl, 100 min., repríza, 
pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 40 Kč

Kulturní
klub  DUHA
Školní 4, PV, tel.: 582 329 625
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Prostějovské radniční listy
ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově - výtvarný obor 

- vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 

ŠKOLA SNŮ
Soutěž je určena pro žáky základ-
ních škol a ZUŠ okresu Prostě-
jov. Práce mohou zasílat školy 
i jednotlivci našeho regionu. Jed-
notlivé plošné a  prostorové prá-
ce vyhodnotí odborná porota, 
oceněné práce budou odměněny 
a vystaveny v Galerii Linka.

Námět: Jak by měla vypadat 
škola, na kterou byste se těšili? 
Jací by měli být učitelé a  žáci? 
Co a  jak by se mělo v  takové 
škole vyučovat? Nakreslete, 
namalujte nebo jinak výtvarně 
ztvárněte školu podle vašich 
snů a představ.
Výtvarné techniky: kresba, 
malba, koláž, grafika, kombi-
novaná a autorská technika, hlí-
na, papír, netradiční materiál. 
Výtvarné zpracování je možné 
doplnit textem.
Formát plošných prací: maxi-
málně A 2
Věkové kategorie:                                                              
 6   -  10 let
11  -  15 let
Označení soutěžních prací: 
jméno a věk autora, adresa školy 
nebo bydliště, telefonní kontakt 
a e-mail. 
Práce zašlete nejpozději do 9. 
března 2016 na adresu ZUŠ 
Vl. Ambrose, výtvarný obor, 

Vápenice 3, Prostějov, 796 01.
Slavnostní vernisáž a  vyhod-
nocení soutěže se uskuteční 
7. dubna 2016 v  16.00 hodin 
v prostorách výtvarného obo-
ru ZUŠ Vl. Ambrose, Vápenice 
3, Prostějov. 

Informace 
telefon 582 35 17 52, 

email: zusvapenice@seznam.cz

INZERCE

15
12

21
31

35
6
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Kultura
MGP, p.o., nám. T. G. Masaryka 2

796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA, nám. T. G. Masaryka 2

SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY
do 31. 1. 2016

Výjimečná výstava mistrů české krajinomalby představí naši krajinu 
fantastickou i skutečnou a téma, které je většině návštěvníků vel-
mi blízké. Můžete se těšit na takové mistry, jako byli A. Mánes, M. 
Haushofer, J. Mařák, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, H. Ullik, 
J. Ullmann, A. Slavíček, V. Radimský, J. Zrzavý, Z. Braunerová, F. 
Kaván, O. Blažíček, A. Kalvoda, V. Rabas, O. Nejedlý a další.
NENECHTE SI UJÍT!

„SKLO A BARVA“ – FILIP NÍZKÝ
do 31. 1. 2016

Motto: „Sklo vnímám jako fascinující magmatickou hmotu, která 
představuje výzvu. Je barvou, světlem a má vlastnosti kamene. Je to 
dobrodružství“.
Výstava absolventa ateliéru skla 
u prof. Vladimíra Kopeckého na Vy-
soké škole umělecko-průmyslové, 
který pravidelně vystavuje u nás 
i v zahraničí a jehož práce jsou za-
stoupeny ve veřejných i soukromých 
sbírkách po celém světě, nabízí pro-
stor k zastavení, zklidnění, rozjímání 
před novým rozhodnutím, které uvá-
dí člověka do pohybu a přibližuje ho 
k vytouženým cílům. Je polem ote-
vřených příležitostí a nových zkušeností, čekajících na objevení.
V PROSTĚJOVĚ AUTOR VYSTAVUJE POPRVÉ.

ŠPALÍČEK, Uprkova 18

Dvě probíhající výstavy jsou věnovány 70. výročí konce 2. světové 
války a těžkých bojů na Prostějovsku, 75. výročí letecké bitvy 
o Británii a 90. výročí přesunu vojenského leteckého učiliště z Chebu 
do Prostějova. VÝSTAVA JE DOPLNĚNA ŘADOU CENNÝCH 
DOBOVÝCH UNIKÁTŮ.

MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ A VÁNOCE 
V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ
do 10. 1. 2016

Slavnou českou osobnost představuje 
kouzelná výstava české kuchyně 
a kuchařských receptů v kontextu národní 
obrody v ženském měšťanském prostředí 
druhé poloviny 19. století. Osudy jejích 
tří dětí, z nichž dvě se významně zapsaly 
do naší historie a také povolání manžela 
Jana Rettiga, státního úředníka, nás zavádí 
do poloviny 19. století a přibližují život 
měšťanské rodiny. V té době začínají 
vznikat vánoční tradice,jak je známe dnes. 
Objevují se první vánoční pohlednice, 
adventní kalendáře, začínají se vyrábět 
vánoční ozdoby, prodávají se papírové betlémy. 
Zajímá Vás, jaké byly další zvyky, jaké dárky dostávali rodiče a jaké 
děti, a co se podávalo ke štědrovečerní tabuli, to vše poodhalí výsta-
va, na kterou srdečně zveme velké i malé zájemce. 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

CHLÉB ZA BŘICHEM NECHODÍ
aneb jak se břicho k chlebu dostane
od 14. 1. do 6. 3. 2016

 Výstava seznámí 
návštěvníka s tím, 
co všechno musel 
člověk v minu-
losti vykonat, aby 
na stole zavoněl 
dobrý chléb. Do-
zví se nejenom to, 
jak se hospodařilo 
na poli, zpracová-
valo obilí, ale také 

jak se nyní obdělává půda a šlechtí obiloviny. Výstava je doplněna 
krátkým filmem ze začátku padesátých let minulého století a filmem 
ze současnosti.
Součástí výstavy bude interaktivní program pro děti, žáky a studenty 
z mateřských, základních a středních škol, na kterém spolupracují 
pracovníci Šlechtitelské stanice PLANT SELECT v  Hrubčicích.
Na něm se například seznámí s pěstováním, šlechtěním a využitím 
obilovin. Vyzkouší si kutí srpu, umelou si mouku na zrnotěrce či žer-
novu, poté si zadělají těsto na kváskový chléb, upečou si ho a na zá-
věr ochutnají.
K výstavě bude připraven program pro děti v době jarních prázdnin 
a sobotní dílna pro maminky s dětmi. Přesné termíny budou uvedeny 
v dalším čísle Radničních listů a na webových stránkách Muzea 
a galerie v Prostějově.
 Přihlášky na program pro školy a veřejnost: 
abezroukova@muzeumpv.cz
Délka trvání programu: cca 90 min. (délku programu je možné 
upravit dle časových možností)
Cena: 20,- za žáka 

www.muzeumpv.cz
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove

Otevřeno denně mimo pondělí: 9,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - 
HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 130

PŘEDNÁŠKA
21. 1. (ČTVRTEK) V 18:00 HODIN – 
ZA úPLNÝM ZATMĚNÍM SLUNCE NA ČUKOTKU
RNDr. Eva Marková, CSc.

Cestopisná přednáška z cesty za pozorováním úplného zatmění 
Slunce do téměř nejvýchodnější části Ruska. Povídání a obrázky 
o tom, jak se dnes žije v místech, kam byli přesidlování nebo kde 
byli vězněni nejen v době carského Ruska lidé nepohodlní režimu. 
Kde je divoká ale o to nádhernější příroda. A kde a jak bylo možné 
v r. 1990 pozorovat úplné zatmění Slunce.

RNDr. Eva Marková, CSc. (*1949) 
vystudovala astronomii na Mate-
maticko-fyzikální fakultě Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Pracovala jako 
ředitelka Hvězdárny v Úpici a byla 
též předsedkyní České astronomic-
ké společnosti, v jejíž Sluneční sek-
ci působí dosud. Zabývá se sluneční 
fyzikou, zejména studiem aktivity 
Slunce. Organizuje expedice za za-
tměními Slunce.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST:

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14 do 15 hodin. 

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek 
v 18:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. 

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, 
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. 

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND:
sobota  23. 1. a neděle  24. 1.

Během Astronomického víkendu je možné 
navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobo-
tu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 
do 15:00 hodin a v sobotu též pozorování ve-
černí hvězdné oblohy v 18:30 hodin. Vstup-
né dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, se-
nioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÁ SOUTĚž PRO DĚTI:
V neděli 24. 1. v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu sou-
těží „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“- VELKÉ PLANETY. Soutěži bude 
předcházet povídání o čtyřech velkých planetách a jejich viditelnosti 
na obloze v zimě. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč.

POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI: 
NOVOROČNÍ POHÁDKA 

Uvádíme každou pracovní 
lednovou středu v 15:30 ho-
din. O silvestrovské noci, při 
pohádkové pouti oblohou, 
zažijí Martin s Lenkou a Mě-
síčkem mnohá dobrodružství. 
Malí návštěvníci této pohádky 
se naučí názvy souhvězdí.

 Vstupné dospělí 20 Kč, děti, 
studenti do 26 let, senioři a in-
validé 10 Kč.

VÝSTAVY: 

- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE 
  (pouze do konce měsíce ledna)

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování 
a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. 
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výsta-
vu také zdarma zapůjčujeme.

ASTRONOMICKÉ KLUBY:
XXIV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy od 16:30ho-
din. Obsahem lednových setkání bude seznámení se zimní oblo-
hou. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Měsíce, planet 
a souhvězdí. Pololetní poplatek 150 Kč.

XLV. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání zá-
kladů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub 
GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro ko-
hokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé 
pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok 
činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz 
GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. 
Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jedno-
rázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze 
získat na telefonu 724 013 039.

Změna programu vyhrazena.
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba 
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Sou-

kromá pohřební služba působí 
od roku 1993 v  Mlýnské ulici 
v Prostějově. Za dobu svého půso-
bení v našem městě se snaží plnit 
přání pozůstalých, ale i zákazní-
ků, kteří docházejí do firemního 
obchodu. 

„Ve vlastní vazárně zhotovuje-
me věnce, kytice a žardinky k po-
hřbům. Uvážeme kytice k různým 
jiným příležitostem. V  obchodě 
prodáváme pohřební zboží, rů-
žence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, 

ozdobné urny, křestní roušky, sví-
ce a také umělé a řezané květiny,“ 
jmenuje hlavní atributy z bohatého 
sortimentu zboží a služeb Dagmar 
Václavková, spolumajitelka fir-
my Václavková a  spol. Soukromá 
pohřební služba v  Mlýnské ulici 
v Prostějově.

K  výrazné specialitě této 
pohřební služby patří vlastní 
smuteční síň v  Mlýnské ulici. 
„Pohřby realizujeme ve smu-
tečních síních a kostelech nejen 
například na Městském hřbi-

tově v  Prostějově, v  Plumlově, 
ale také po celé České republi-
ce. V Mlýnské ulici již sedmým 
rokem provádíme poslední roz-
loučení ve vlastní malé smuteční 
síni v  úzkém rodinném kruhu 
pozůstalých. K obřadům zajistí-
me vše potřebné – řečníka, kně-
ze, hudbu, kopání a  následnou 
úpravu hrobu, fotografa i  auto-
bus pro smuteční hosty. Květiny 
k  obřadům si zákazník vybírá 
přímo na místě,“ popisuje Dag-
mar Václavková. 

Firma Václavková a  spol. Sou-
kromá pohřební služba působí také 
v Kralicích na Hané, kde má provo-
zovnu a obchod. Také zde prodává 
pohřební zboží a zhotovuje kytice 
k různým příležitostem. 

Tato prostějovská tradiční sou-
kromá pohřební služba disponuje 
vysoce odborným personálem. 
„Naši pracovníci pravidelně pro-
cházejí různým školením, kde 
získají certifikát, například i na ko-
pání hrobů. Firma má proškolené 
pracovníky na hygienické zaopat-
ření lidských pozůstatků a následně 
jejich úpravy. Na přání pozůstalých 
upravíme zesnulé podle fotografie, 
v  těchto případech jde především 
o úpravy účesu, líčení a podobně,“ 
potvrzuje Dagmar Václavková, 
spolumajitelka firmy Václavková 
a spol. Soukromá pohřební služba 
v Mlýnské ulici v Prostějově.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav-
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros-
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůsta-
lými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady  
v úzkém rodinném kruhu. 

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
•	 Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu 

bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
•	 Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se 

zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporu-
čení důvěryhodného člověka!

•	 Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny 
požadavky, které na poslední rozloučení máte! 

•	 Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i  její 
cenu!

•	 Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to 
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních 
služeb! 

•	 Vyplatí se pověřit někoho z  příbuzenstva kontrolou, zda 
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

•	 Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, 
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty! 

•	 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním 
reklamace! 

15
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24
3/

01
91

Přehled odchycených psů v Prostějově, 
které je možné si osvojit

Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem. 
Telefon: +420 776 189 235 E-mail: info@vorisek.org, 

webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 976/15 (Hasan) – pes, kříženec německého ovčáka, 
nalezen dne 19. 11. 2015 na ulice M. Pujmanové

Evid.  č.  975/15  (Bobik)  –  pes,  kříženec,  nelezen  dne  
20. 11. 2015 na ulici Konečné

Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278, facebook: Ekocentrum Iris  

pořádá v lednu tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 4. ledna od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

tvořivá dílna
Recyklace bez legrace – ruční 
papír
KDY: pátek 8. ledna od 16:00 
do 18:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Přijďte si vyrobit ruční papír. 
Budeme vytvářet ozdobné papí-
ry různých velikostí a barev. Vy-
zkoušíme si i tisk krajkou a oz-
dobíme papíry sušenými květy.
Cena: 30 Kč/osoba.

vycházka s aktivitami pro ro-
diče s dětmi

Vycházka za Zimní královnou
KDY: sobota 16. ledna
KDE: sraz v  9.00 na zastáv-
ce MHD v  Domamyslicích. 
Odjezd vhodného autobusu 
MHD č. 4 je v 8.43 z hlavního 
nádraží.
Pojďte se projít zimní krajinou. 
Čeká nás putování za Zimní 
královnou, která má pro nás 
připraveno mnoho úkolů. Tra-
sa povede přes lomy na Záhoří 
k  Plumlovské přehradě. Od-
jezd v  odpoledních hodinách 
z Mostkovic. Délka trasy je asi 
4 km. Cena: 20 Kč/dítě.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 18. ledna od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 
pracovní hodiny.

Den otevřených dveří
KDY: pátek 22. ledna od 14:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Prezentace fotografií a  ukázka 
aktivit z  ekologických výu-
kových programů, vycházek 
a  akcí realizovaných v  rámci 
projektu „Pomáháme přírodě 
v každém věku“.
Prezentace bude doplněna 
praktickými naučnými i  tvo-
řivými dílničkami (např. kra-
bičková křížovka, zvířátková 
stezka, luštění rébusů, smyslové 
poznávání přírodnin a  mnoho 
dalšího). 

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Grant z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska 

v rámci EHP fondů 
www.fondnno.cz 

a www.eeagrants.cz

Český svaz ochránců přírody  

Ekocentrum Iris
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV 
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
Seminář na téma: ,, Komunikace v rodině“
V sobotu 20. února od 8,00 - 13,00 hodin 
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je 

lektorkou projektu KER a terapeutkou v ob-
lasti rodičovského poradenství.

Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím 

nahlaste do 29. ledna 2016 - emailem na 
cprpv@seznam.cz nebo telefonicky na 
731 626 126

Od ledna nabízíme:
ODBORNÉ RODINNÉ PORA-

DENSTVÍ A TERAPIE – 1x měsíčně do 
Centra pro rodinu Prostějov přijíždí pro 
objednané klienty Bc. Marcela Kořenková 
- terapeutka v oblasti rodičovského pora-
denství. 

Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.  Kon-
takt: 731 626 126

KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ  CENT-
RUM  MATKY  MARKÉTY

Zveme k  návštěvě všechny maminky 
a tatínky, kteří jsou s dětmi doma. Naše MC 
nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské 
inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, před-
nášky, hernu pro děti.

Můžete nás navštívit bez předchozího při-
hlášení každé pondělí od 9 - 12 hod. 

Volná místa máme v kroužcích:
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední 

kroužek typu miniškolky, určený rodinám 
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípra-
vu na nástup do MŠ, připravuje na separaci 
od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky 
v malé skupině a bezpečném prostředí. Pro-
bíhá každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin. 
V novém roce nově také v úterý od 8.30 do 
11.30. Je nutné se předem přihlásit.

PROGRAM NA LEDEN
Pondělky 9.30 – 11.30 – naše lektorky pro-

vedou hravou formou děti i s rodiči postupně 
celým světem. Navíc říkanky, tanečky, ruko-
dělné činnosti. Vstupné 20 Kč.

Čtvrtky 9.30 – 11.30 – program pro rodiče 
(přednášky, besedy, tvořivé dílny), děti mají 
vlastní program. Vstupné 20 Kč. 

7. 1. Buďte kreativní i v kuchyni! – tvořivá 
dílna s L. Němcovou (Santé)

Výživová poradkyně ukáže účastníkům, 
jak připravit a atraktivně servírovat méně ob-
vyklá, přitom zdravá a rychlá jídla, a to jak pro 
děti tak dospělé. Určitě dojde na tofu, kuskus, 
quinou, čerstvou i mraženou zeleninu, ovoce 
a další.

14. 1. Jak ochránit nejen sebe – přednáška 
J. Adámkové a T. Greplové (Městská policie, 
Prostějov)

Nikdo se nechce stát obětí zlodějů a pod-
vodníků. Jak se chovat a na co si dávat pozor, 
to je možné se dozvědět na setkání se strážníky 
městské policie, kteří poskytnou nejrůznější 
rady a informace na daná témata. Přednáška 
doplněna videoprojekcí.

21. 1. Základy sebeobrany – beseda s  J. 
Svozilem (Městská policie, Prostějov)

Instruktor výcviku Městské policie seznámí 
účastníky besedy s postupy a zásadami, jak co 
nejlépe reagovat při setkání s agresorem. 

28. 1. Zdravotní prevence – karcinom 
prsu – beseda s K. Otavovou (Mamma HELP)

V  besedě s  vyškolenou lektorkou, která 
je zároveň vyléčená onkologická pacientka, 
shlédnete elektronickou prezentaci, získáte 
přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, in-
formace o prevenci a způsobech léčby. Můžete 
si také na fantomovém modelu nacvičit samo-
vyšetření a diskutovat o tématu.

MULTIKULTURNÍ PODVEČERY
Úterky 17.00 – 19.00 - kulturní a vzdělávací 

setkání s hlídáním dětí, vstupné 20 Kč, hlídání 
dětí 20 Kč.

5. 1. Ukrajinské Vánoce – oslava
Na tomto setkání máte možnost poznat Vá-

noce tak, jak se slaví na Ukrajině, včetně ukra-
jinských vánočních pokrmů, koled a všeho, co 
k tomu patří. 

12. 1. Vulkány Ekvádoru – přednáška M. 
Pokorného

O úspěšné expedici Alpského klubu Brno 
přijde vyprávět cestovatel a horolezec M. Po-
korný. Cílem byla sopka Ilinizas Norte (5.126 
m), následovala nejvyšší činná sopka světa 
Cotopaxi (5.897 m) a na závěr obtížné zdolání 
Chimboraza (6.310 m). Ekvádor je také nád-
hernou a pro nás exotickou rovníkovou zemí, 
kde nelze minout tropický prales či pestroba-
revné indiánské trhy. 

19. 1. Tropičtí motýli – výstava
Na jedinečné výstavě sběratele a chovatele 

J. Patáka se těšit nejen na nádherné exempláře 
tropických motýlů a hmyzu, ale i na poutavé 
vyprávění o  vystavených exemplářích. Při 
výstavě bude pravděpodobně možnost shléd-
nout naživo i proces líhnutí tropických motý-
lů. Zájemci si budou moci zakoupit i rámeček 
s tropickým motýlem ze sbírky vystavovatele. 

26. 1. Za chutí Španělska – kulinářský 
podvečer s E. M. Latorre

V tomto kulinářském podvečeru se můžete 
těšit na španělskou kuchyni. Díky spolupráci 
s ICM Prostějov předvede v Mozaice španěl-
ská dobrovolnice přípravu typických španěl-
ských jídel - Tortilla de patatas a dezert Torri-
jas. Tyto pokrmy se naučíte nejen připravit, ale 
budete je moci i ochutnat.

Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte si 
posedět, poznat nové lidi, popovídat si, zahrát 
stolní hry, ping pong, nebo zdarma využít PC 
(Internet, Skype, levnější telefonování).

Adresa: Raisova 1159, Prostějov, bližší info: 
J. Rozehnalová 776 347 021, 

mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.centrum, 

www.zebrik.org
Podpořeno grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci 

ČAJOVNA POD POKLIČKOU
KRASICKÁ 59, 796 01 PROSTĚJOV – KRASICE, www.cajovnapodpoklickou.cz

Srdečně Vás zveme Pod pokličku na lednové programy.
Pravidelné týdenní aktivity:

PONDĚLÍ - 16.00-20.30 hod.
VĚDOMÉ CVIČENÍ S DECHEM – 

Petra Kubíčková
PÁTEK – 10.00-12.00 hod.

SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ
7.1. - čtvrtek - 17.30-18.30 hod.

POVÍDÁNÍ O PERU - Michaela Zapletalová
12.1. - úterý - 16.30-22.00 hod.

DRUHÁ FÁZE ŽENY - CYKLICKÁ 
ŽENA. Druhý díl ze 7dílného cyklu se-
minářů Sedm fází ženy - Marek Ščotka 

a Zuzana Holcmanová.
13.1. - středa - 17.30-20.00 hod.

AUTOMATICKÁ KRESBA SE PŘED-
STAVUJE - Ing. Anetta Pantělejevová

14.1. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.
NEPÁL & TIBET - Pavlína Novotná

16.1. - sobota - 16.00-20.00 hod.
MEDITACE SHAMAN SPIRIT – Juan 

Carlos Pacaya Gomez – Peru
20.1. - středa - 17.30-19.30 hod.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI - Zde-
něk Vondra - tématický večer klubu MPŽ

21.1. - čtvrtek - 17.30-19.30 hod.
ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – Magda-

lena Hudecová
22.1. - pátek - 20.00-22.00 hod.

HUGO HAAS SE VRACÍ - Tereza Ště-

pánek Chytilová (divadelní představení)
24.1. - neděle - 16.00-17.00 hod.

DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA 
– POZOR ZEBRA!

26.1. - úterý - 17.00-19.00 hod.
JAK ZBAVIT ZÁVISLOSTI NA 

CUKRU NEJEN NAŠE DĚTI - Zuzana 
Švédová - tématický večer spolku Zdraví 

od malička, z.s.
27.1. - středa - 17.30-19.30 hod.

SEZNÁMENÍ S UČENÍM FENG SHUI 
– Bronislava Dudová

28.1. - čtvrtek - 16.30-20.00 hod.
SVĚTLO A DRÁTEK - SVĚTLO 

V SRDCI - Ing. Anetta Pantělejevová
29.1. - pátek - 18.00-22.00 hod.

RELAXAČNÍ ZVUKOVÁ KOUPEL - 
Lucie Čapková

Důležité upozornění!
Na veškeré programy je třeba se předem 
přihlásit z kapacitních důvodů, vždy nej-
později 2 dny před dnem jejich konání 

na info@cajovnapodpoklickou.cz.
Změna programu vyhrazena.

Podrobné informace o programech najde-
te na našich webových stránkách: 
www.cajovnapodpoklickou.cz

MULTIKULTURNÍ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

INZERCE

HODINKY SEIKO
• technologie  

Astron
• absolutně  

přesné
• řízené GPS
• automatické  

datum
• antireflexní  

safírové sklo
• ocelové pouzdro
• solární dobíjení
• vodotěsnost 100 m

Zbyněk Skoumal 
E. Husserla 6, Prostějov

Tel.: 777 169 101

15
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21
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36
3
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Výstavy v RIC 
na prostějovském zámku

Na přelomu ledna a  února se ve 
výstavním sále Regionálního infor-
mačního centra v  prostějovském 

zámku představí mladý prostějovský 
fotograf a  výtvarník David Bubeník. 
David Bubeník vystudoval Oděvní 
školu v  Prostějově a  je absolventem 
Technické Univerzity v Liberci v obo-
ru Oděvní výroba. Rád se věnuje fo-
cení společenských akcí v  přátelské 
atmosféře. Mimo další fotografická 
témata, jako třeba focení architek-
tury, jej nejvíc baví dvojitá expozice 
a  různé pokusy s  fotkami v  bitma-
povém grafickém editoru. V  dalších 
výtvarných činnostech se věnuje 
malbě převážně komiksových moti-
vů na obrazy či starý nábytek a  také 
dělá potisky na trička a  různý textil.  
Začátek výstavy upřesníme v příštích 
Prostějovských radničních listech.  
Do 23. ledna 2016 pokračuje výstava 
fotografií Spolku prostějovských foto-
grafů V. MEMORIÁL LUĎKA MA-
ŘÁKA.

DAGMAR SKŘIVÁNKOVÁ
LILI se sice narodila ve Šternberku (1991) a větši-

nu života prožila v Uničově, kde chodila na ZUŠku, 
ale v Prostějově má tátu. Malbu studovala na střed-
ní umělecké škole v Ostravě. Od roku 2012 je na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity u Jiřího Surůvky 
na Nových médiích.

Teď se tento atelier sice jmenuje Video, multimedia, 
performance, ale LILI tam studuje pořád - je v prvním 
ročníku navazujícího magisterského studia a příští rok 
by měla zpracovávat diplomovou práci.

Začínala s  kolážemi a  malbou, neopustila ji 
láska ke kresbě a  novým médiím jako takovým. 
Baví a naplňuje ji animace a videoart, glitch a ne-
tart. Nová média několik měsíců studovala i v Rize 
a účastnila se 14denní Sommer academie v Dráž-
ďanech. Je fanynkou brutalistní architektury. Ve 
volném čase se zabývá hudbou. Zpívá v kapele Wolf 
Trap, naposledy v Rock café s Mortal Cabinet. Občas 
pomáhá v  ostravských galeriích instalovat výstavy 
(Jáma 10) a kurátorovat (Galerie 13) a v neposlední řadě 
točit videorozhovory s kapelami různých žánrů.

PROSTĚJOV - DUHA - Kulturní klub u hradeb
Vernisáž v pondělí 11. ledna 2016 v 17 hodin. Výstava otevřena do 29. února 2016

po - čt 9 - 12 a 13 - 15 a pá 9 – 12 a při večerních a víkendových akcích
Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov, 

a Klub historický a státovědný v Prostějově

DAGMAR SKRIVANKOVA

A.K.A.
LILI SKYLARK

Obèanské sdružení KOKTEJL 
Vápenice 9, Prostějov, budova Sportcentra-DDM, 

ve dvoře vpravo
Pro velký zájem otevíráme další kurzy pro dospělé. 
Dotazy a přihlášky na telefonním čísle 774 293 029, 
Jana Lukele  nebo na e-mailu: koktejlpv@email.cz. 

KURZ MALOVÁNÍ – ve čtvrtek 7. ledna v 15:00 hodin, pokračujeme kaž-
dý čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin. V létě pořádáme první výstavu! Přijďte se 
mezi nás podívat. 

KURZ ANGLIČTINY – začínáme v úterý 5. ledna od 17:15 hodin. Při-
pojit se může každý začátečník. Studujeme hravou formou a učení nás baví. 
Úvodní hodina zdarma. Cena za lekci 49 Kč.   
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TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec ŘPO ADATEL
LEDEN

8.1. 26. Tradiční městský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Statutární město Prostějov

9.1. Obecní ples Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín Obec Pivín

9.1. Charitativní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Sdružení Pomáháme tancem, o.s.

9.1. Stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

15.1. Reprezentační ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SŠ designu a módy

15.1. Ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H Prostějov venkov o.p.s.

15.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov

16.1. Hasičský ples Sokolovna Čechovice Čechovice SDH Čechovice

16.1. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Art Econ ‐ střední škola, s.r.o

16.1. Myslivecký ples Kulturní dům Lipová Lipová Myslivecký spolek Lipová

16.1. Sokolský ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice TJ Sokol Mostkovice

22.1. Maturitní ples Společenský dům Prostějov Prostějov Obchodní akademie Prostějov

22.1. Myslivecký ples Kulturní dům Kralice Kralice n/H Myslivecké sdružení Kralice n/H

23.1. Myslivecký ples Sokolovna Ptení Ptení Myslivecké sdružení

23.1. Farní ples Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín Římskokatolická farnost sv. Jiří Pivín

23.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Prostějov Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

23.1. Školní ples Restaurace Zátiší Němčice n/H Němčice n/H POŠ a ZŠ Němčice n/H

23.1. Sokolský ples Sokolovna Smržice Smržice TJ Sokol Smržice

23.1. Hasičský bál Kulturní dům Žárovice Žárovice SDH Soběsuky

23.1. Obecní ples Sokolovna Určice Určice Obecní úřad Určice

29.1. Divadelní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Městské divadlo v Prostějově

29.1. Sokolský ples Sokolovna Dubany Dubany TJ Sokol Dubany

29.1. Myslivecký ples Kulturní zařízení Čelčice Čelčice OMS Prostějov

30.1. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová SDH Hrochov

30.1. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení

30.1. Šibřinky pro dospělé Kulturní sál Obecního domu Pivín Pivín TJ Sokol Pivín

30.1. Velké sportovní plesy Sokolovna Čechovice Čechovice TJ Sokol Čechovice

30.1. 70. Reprezentační ples KDU Městské divadlo v Prostějově Prostějov KDU Prostějov

30.1. Hasičský bál Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H SDH Němčice n/H

31.1. Dětský karneval Sokolovna Němčice n/H Němčice n/H
Město Němčice n/H, DDM Orion 

a SDH Němčice n/H

31.1. Dětský karneval Sokolovna Čechovice Čechovice MŠ Čechovice

Plesy na prostějovsku 2016

 Zdroj: Informační služba Magistrátu města Prostějova 
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DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov

11. SEZÓNA 
V DOBĚ UZÁVĚRKY RL 

NEBYLO Z TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ MOŽNÉ POTVRDIT 

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ 
NA LEDEN 2016. 

PROSÍME, SLEDUJTE WEBOVÉ 
STRÁNKY DIVADLA 

www.divadlopoint.cz 
OMLOUVÁME SE A PŘEJEME 
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ 

V NOVÉM ROCE.

BASKERVILLSKÁ BESTIE 
(Arthur Conan Doyle, 
Aleš Procházka a kol.) 

Sherlock Holmes a  doktor Watson 
na straně dobra. Proti nim stojí záhadná 
bestie, která uprostřed ponuré krajiny plné 
močálů terorizuje rod Baskervillů. Dokáže 
si doktor Watson poradit s  metodou de-
dukční a převleky slavného detektiva?

Komediálně laděná inscenace na 
motivy románu A. C. Doyla představí 

proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném 
světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Pro-
cházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V. Lužný, 
K. Vejmělková, L. Kameníček, D. Kr-
chňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Ne-
vrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

E=mc2, LÁSKO MOJE 
(Patric Cauvin, Aleš Procházka) 

Inscenace Divadla Point vznikla volně 
na motivy stejnojmenné knihy francouz-
ského spisovatele Patrica Cauvina. 

Komedie o velké lásce pařížského kluka, 
který hltá americké filmy a  hraje fotbal 
a americké dívky, která obdivuje Einsteina 
a touží po lásce jako z Romea a Julie. Co 
na to kamarádi? A co na to dospělí?

Hrají: Eva Vychodilová/Aneta Dobro-
volná, Martin Osladil, Lukáš Kameníček/
David Krchňavý, Monika Nevrlá/Martina 
Smékalová/Amélie S. Kostelková, Michea-
la Zbudilová/Denisa Kopecká a Jiří Krátký

Režie: Aleš Procházka

Kultura

Základní umělecká škola V. Ambrose v Prostějově
Kravařova 14, telefon: 582 406 050

LEDEN 2015

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie linka – leden 2016
Výstava - Tradice 

práce žáků výtvarného oboru ZUŠ
Vyhlášení soutěže „ŠKOLA SNŮ“

HUDEBNÍ OBOR

Besídky žáků v 17.00 hod. sál ZUŠ
14.,19.,20. a 26. 1. 2016

Školní kola soutěže – sál ZUŠ  
27. 1. 2016 – hra na akordeon

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

25. 1. 2016 DĚTSKÁ SCÉNA – recitační soutěž – školní kolo
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Je možná raketojaderná válka 
na Blízkém a  Středním výcho-
dě? Izraelský premiér Ehud Ol-
mert 11. prosince 2006 nepřímo 
přiznal, že Izrael vlastní jaderné 
zbraně. 

Nedávno USA na popud 
Baracka Obamy po dohodě 
s  EU ukončily sankce proti Írá-
nu a  umožnily mu znovu plně 
rozběhnout jaderný program, 
jehož složení jednoznačně vede 
k  vytvoření vlastních jaderných 
zbraní. Izrael a všechny význam-

né země regionu vytvořily impo-
zantní raketové síly a některé jsou 
schopny vypouštět dokonce i kos-
mické objekty. 

Je možné, že je zde ukryto 
možné ohnisko války, která skon-
čí nasazením jaderných zbraní? 
Rétorika některých představitelů 
a  organizací umožní jakékoliv 
úvahy. 

Přednáška ukáže dostupná 
fakta o jaderném programu a ja-
derné doktríně Státu Izrael, jeho 
jaderné triádě a o stejných akvi-

zicích v  Íránu. Ukáže vše, co je 
známo o  vojenských raketových 
arzenálech v regionu a základních 
složkách izraelské protiraketové 
obrany.  Uvidíte obtížně dostupné 
fotografie izraelských i  íránských 
kosmodromů, jaderných zařízení 
a dovíte se, jak Izrael bránil okol-
ním zemím získat jaderné zbra-
ně. Budete moci posoudit, zda je 
v jeho silách zastavit íránské jader-
né aktivity. Tímto vším vás pro-
vede Ing. Jaromír Vykoukal ve 
středu 27. ledna od 17.00 hodin.

O èem vyprávějí svatby 
„prostějovských“ Pernštejnů?

Poznávání dějin zúžené jen 
na souhrn dat a činů, byť se-
beslavnějších, vlastně o  hod-
ně ochuzuje – to zdaleka není 
objevem dneška. 

Odborníci i  laičtí ctitelé 
múzy Kleió se opakovaně za-
mýšlejí nad proměnami všed-
ního života i podobami sváteč-
ního dění v minulosti. Snad vás 
za zimního podvečera, kdy se 
odjakživa pěkně v teple vzpo-

mínalo, rozjímalo a vyprávělo, 
zaujme méně obvyklý pohled 
na „pernštejnské století“ (od 
konce 15. do konce 16. století), 
jež patřilo v prostějovských dě-
jinách k  těm pozoruhodným, 
úspěšným a inspirativním. Po-
dívejme se na dění jejich doby 
očima urozených i  prostých 
svatebčanů! Možná až překva-
pí, kolik dobových souvislostí 
a  kulturních zajímavostí téma 

nabízí. Kolik ambicí, plánů, 
intrik a  nadějí, kolik vztahů, 
sympatií i  citů opačných po-
známe. Kolik zvyklostí, pra-
videl, ale též módních prvků, 
osobních přání i libůstek obje-
víme. A možná svým předkům 
zase budeme o  něco blíž… 
Nenechte si ujít přednášku his-
toričky PhDr. Michaely Ko-
kojanové ve středu 20. ledna 
v 17.00 hodin.

Bezpeènostní situace na Blízkém a Středním východě

Knihovna seniorům
Senioři jsou početnou a  stále 

rostoucí skupinou obyvatel. Ale 
vyšší věk rozhodně neznamená, 
že člověk rezignuje na všechny své 
dosavadní aktivity a zájmy. 

Naopak, konečně má mož-
nost věnovat se svým koníčkům 
a  užívat si volného času tak, jak 
mu to v předchozích letech neby-
lo dopřáno. Jsme rádi, že aktivní 
senioři patří mezi časté návštěv-
níky knihovny. Proto je řada akcí 
v  našem programu určena právě 
jim. Velmi oblíbená výtvarná dílna 
„Tvořivá knihovna“ začala už svůj 
sedmý ročník a stále je o ni velký 
zájem. Seniory vyhledávané jsou  
také lekce trénování paměti a kurzy 
práce na počítači. Před čtyřmi lety 
jsme v  knihovně založili Senior 
klub. A právě na lednové setkání 

Senior klubu chceme pozvat nejen 
všechny jeho dosavadní příznivce, 
ale i ty, kteří si k nám zatím cestu 
nenašli a  chtěli by se podívat, co 
zajímavého klub nabízí. V  úterý 
12. ledna v 10.00 hodin dopoled-
ne se společně s Janou Šmudlovou 
z  obchůdku pro seniory Filemon 

& Baucis a  s účastníky jejích akcí 
setkáme při kávě a  bylinkovém 
čaji v knihovně a ohlédneme se za 
loňským rokem. Zavzpomínáme 
na zajímavé přednášky a výlety, kte-
rých jsme se zúčastnili, prohlédne-
me si fotografie z nich a dozvíme se, 
co nás čeká v novém roce. 

Ta dnešní mládež ète
V listopadu knihovna začala 

prostějovské studenty bavit tý-
movými literárními soutěžemi. 
V budově bývalé ZŠ Husova se 
postupně sešlo už 65 studen-
tů prvních ročníků středních 
škol, 50 studentů maturitních 
ročníků a  také 25 žáků prostě-
jovských základek. Trápíme je 
literárními skládačkami, há-
dankami, ukázkami, testíky. 

Alespoň jsme si mysleli, že je 
trápíme. Ale oni jsou mnohem 
lepší, než jsme čekali! Je na nich 
vidět, že mají v  knížkách pře-
hled, a to nikoli jen ze školy, ale 
protože je opravdu se zájmem 
přečetli. Mezi staršími studenty 
naposled excelovali ti z Cyrilo-
metodějského gymnázia, jejichž 
tým s  obrovským bodovým 
náskokem zvítězil. Druhé místo 

patřilo týmu z  Reálného gym-
názia a  třetí Gymnáziu Jiřího 
Wolkera. Ze žáků osmých a de-
vátých tříd základních škol byli 
nejúspěšnější žáci RG a ZŠ měs-
ta Prostějova, následovaní týmy 
ZŠ Dr. Horáka. I když třeba ještě 
nemají takový přehled v klasice, 
skvěle se vyznají v  tom, co se 
píše a vydává v současnosti. Oni 
vážně čtou.
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Společnost

VÝLETY PRO SENIORY 
– PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ
Rok 2015 byl druhý v  pořadí, 
kdy jste mohli jezdit na výlety 
pro seniory pod hlavičkou File-
mon & Baucis. Že těch akcí bylo 
v  uplynulém roce přes třicet, je 
i zásluhou dotace od statutární-
ho města Prostějova. Chtěla bych 
tímto městu poděkovat za fi-
nanční i mediální podporu výle-
tů. Poskytnuté finance byly pou-
žity částečně na úhradu dopravy 
a vstupenek, ale také na zajištění 
propagace a  informovanosti. 
Konec konců, mnozí výletníci 

vědí, že zhruba v polovině měsí-
ce si mohou přijít do obchůdku 
na náměstí pro letáčky s progra-
mem výletů na příští měsíc. 
Tímto bych chtěla zároveň 
pozvat všechny zájemce 12. 
ledna do knihovny. V  rámci 
seniorklubu se v  podkrovním 
sále ohlédneme za uplynulým 
rokem. Bude se podávat by-
linkový čaj a  promítneme si 
nejvydařenější fotky z  výletů. 
A také zveřejníme „známková-
ní“. Formuláře, na kterých mů-

žete jednotlivé výlety hodnotit, 
dostanete na prodejně v  Pros-
tějově na nám. T. G. Masaryka 
24 a  najdete je také na webu 
www.filemon-baucis.cz. Uzá-
věrka hodnocení je v  pondělí 
11. 1. v 12:00 hod. Tři vyloso-
vaní účastníci obdrží 12. ledna 
v knihovně věcnou cenu.
Těším se na pokračování výletů 
ve spolupráci se Zdravým měs-
tem Prostějovem v roce 2016. 

Jana Šmudlová, 
provozovatelka 

Sociálně aktivizaèní služby pro seniory
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  telefon 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání 
v rámci AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hodina Tematické zaměření setkání  Lektor
5.1.2016 14.00  Vaříme rychle, chutně a zdravě s Jitkou  – 

tentokrát luštěniny 
 Další  z cyklu besed o přípravě dobrého jídla s ochutnávkou.   Těší se na 
Vás Vaše oblíbená lektorka Jitka Grumlíková   
12.1.2016 14.00 Cvičíme si mozek  Hana Vybíhalová
 Na tomto setkání si procvičíme naše mozkové závity na několika kvízech.               
 19.1.2016 14.00 Dechová cvičení s Pavlínkou Pavla Glocová        
 I v novém roce si zacvičíme a zopakujeme si, jak správně dýchat. Sejde-
me se v tělocvičně. 
26.1.2016 14.00 Hvězdné mapy  Ing. Karel Trutnovský
 Zajímavá beseda o hvězdných mapách. V případě pěkného počasí  spojená 
s pozorováním Slunce. Sejdeme se na hvězdárně a vstupné bude 20 Kč.

  Přejeme všem našim příznivcům v roce 2016 hodně zdraví 
a těšíme se na společná setkávání. 

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční 
v prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak) .  

Setkání Akademie seniorů se konají za podpory 
Nadačního fondu Veolia.

Blahopřejeme
Seznam jubilantů, kteří v měsíci  

listopadu 2015 oslavili svá jubilea

 70 let  Josef Grepl, František Fojtík, Ludmila Stuchlíková, Anna Hrubanová, Stanislav Štěrba, 
František Medek, Vladimír Dokoupil, Mgr. Zdeňka Novosadová, Marie Grošovová, 
Ing. Jaroslav Mejstřík, Jiřina Wichová, Václav Buchmann, Jindřiška Michálková, Jiří 
Přikryl, Božena Pryclová

 75 let  Eva Mackuliaková, Ivanka Šebestová, Karel Volf, Květoslava Kosková, Josef 
Svorad, Hana Pechanová, Marta Francová, Alena Piňosová, Jaroslav Kroupa, 
Miroslav Vejmola, Milan Čečman, Františka Piňosová, Oldřich Kvapil, Miroslava 
Kalabisová, Jan Zbořil.

 80 let  František Matoušek, Věra Ochmanová, Bohumír Horák, Vlasta Ozaničová, 
Josefa Vymazalová, Bronislava Dostálová, Olga Hemerková, Anna Vavřičková, 
Svatopluk Kaspar.

 85 let  Miroslav Soldán, Alžběta Lišková, Libuše Ščudlová, Jaroslava Macalíková, Vladimír 
Nezhyba, Milada Konšelová, Vlasta Němcová, Libuše Fellnerová, Josef Majer, Renata 
Fischerová, Marie Hrubá, Marie Mazalová, Ing. Josef Pařízek, Libuše Menšíková, Marie 
Králová, Marie Micháliková, Miloslav Fechner.

 90 let  Otakar Mráka dipl. technik, František Švéda.

 91 let Josef Klemeš, Karolína Pořízková, Zdeňka Kovalovská, Mojmír Bílý. 

 92 let Věra Nečasová, Ludmila Zapletalová, Josef Vincourek, Alice Hrubá. 

 93 let  Anna Lerchová, Jaroslav Ježek, Františka Marková, Anna Meisnerová,  
Vlasta Slouková.

 95 let  
Růžena Motalová, Jiřina Dedková, František Mazura.

 96 let  
Věra Vodičková.

 97 let  
Božena Šindýlková.

Zdroj: Pavel Noha,  oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Telefon 582 329 625  

Přijďte na besedu s MUDr. Karlem Erbenem! 
PROGRAM:

•	Představení	knihy	Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví
•	Přednáška	a diskuze	na	téma	“Zdraví	od	základu”

DNE: pá 15. ledna 2016 od 17:30 do 19:00, REZERVACE MÍST na tel.: 732 916 105
MÍSTO: Restaurace Koza zůstala celá (budova hotelu Avion)

VSTUP: zdarma, nám. Edmunda Husserla 15, Prostějov
Pokud nevíte, co si přesně představit o termínu Paralelní péče o zdraví, můžete se podívat na 

webové stránky: http://www.paralelnipece.cz/o-nas , dále o homocysteinu a stručném vysvětlení  
biochemických vazeb v těle se dovíte zde: http://www.paralelnipece.cz/homocystein-cesky

Srdečně zve Jan Hasa

Pěvecký sbor Moravských uèitelů 
koncertoval ve Výšovicích a v Prostějově
V  sobotu 21. listopadu měli 
milovníci sborového zpěvu pří-
ležitost prožít si doslova svátek 
sborového zpěvu. Zavítal k nám 
totiž renomovaný sbor Pěvecké-
ho sdružení moravských učitelů. 
Vystoupil hned dvakrát. Nejprve 
v  odpoledních hodinách v  krás-
ném prostředí barokního chrá-
mu sv. Vavřince ve Výšovicích 
a večer pak v kostele Husova sbo-
ru v Prostějově. 
Program obou koncertů byl shod-
ný a  byl zaměřen jednak na 600. 
výročí upálení Mistra Jana Husa, 
kterému byl věnován sbor Bedři-
cha Smetany Tři jezdci. Dále byla 
uvedena velice působivá skladba 
zkomponovaná k výročí obou svě-
tových válek v minulém století od 
Jiřího Grossmanna „Mirogoj“. 
 V další části byly zařazeny skladby, 
které představovaly průřez skladeb 
komponovaných pro mužské sbo-
ry z období 19. a 20. století.  Byly to 
skladby našich hudebních velikánů 
Bedřicha Smetany, J. B. Förstera 
a Leoše Janáčka. V závěrečné části 

koncertu pak zazněly tři úpravy 
lidových písní od bývalých sbor-
mistrů PSMU Ferdinanda Vacha, 
Oldřicha Halmy a  Jana Šoupala.  
Oba koncerty velice poutavě mo-
deroval jeden z členů PSMU pan 
Zdeněk Kovalčík  a pěvecké těleso  
řídil Jaroslav Šimáček. Zbývá ještě 
dodat, že uměleckým vedoucím 
PSMU je pan Jiří Najvar. Co říci na 
závěr? Byly doby, kdy v tomto, mů-
žeme říct, když ne světově, tak zcela 
jistě evropsky známém tělese, zpí-
vala v průběhu jeho existence i řada 
prostějovských učitelů. Namátkou 
vzpomeňme aspoň pány Grumlí-
ka,  Laníka, Navrátila, Gambu 
a  snad by se našli i  další. Mrzelo 
nás, že zejména v Prostějově, kte-
rý se honosí přídomkem „město 
sportu“, bude mít Prostějov příle-
žitost svoji hojnou účastí na tomto 
vynikajícím koncertu dokázat, že 
je i městem příznivců hudby a sbo-
rového zpěvu. Bohužel, zejména 
v Husově sboru jsme to svoji slabší 
účastí moc nedokázali, což je velká 
škoda.  Alena a Václav Adamovi

Nástěnné malby na zámku v Plumlově 
Italské modely v českém barokním nástěnném malířství

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
Jako první společenskou akci 
v roce 2016 připravil Klub historic-
ký a státovědný v Prostějově před-
nášku doc. PhDr. Jany Zapletalové, 
Ph.D. o  nástěnných malbách na 
zámku v  Plumlově. Přednášející, 
působící jako tajemnice Katedry 
dějin umění FF Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, se bude na 
příkladu  Plumlova zamýšlet nad 
italskými modely v českém barok-
ním nástěnném malířství a s před-
stihem uvádí ojedinělý klubový 
podvečer těmito slovy: „Interiéry 
zámku v  Plumlově zdobí cyklus 
barokních nástěnných maleb osla-
vujících antického hrdinu Aenea. 

Jejich autor Johann Georg Greiner 
nevytvořil malby sám, ale s velkou 
dávkou praktičnosti využil k jejich 
koncipování předloh slavných ital-
ských umělců. Hbitě přizpůsobil cizí 
kompozice novým požadavkům 
objednavatele a  seskládal z  nich 
jako z kostek stavebnice nové malby. 
Byl takový postup v 17. století běž-
ný, anebo jsou v tomto plumlovské 
malby výjimečné?“. 
Akce se tradičně koná ve třetí úterý 
v měsíci, tj. 19. ledna 2016 v 17.00 
hodin ve výstavním a přednáško-
vém sále Státního okresního ar-
chivu Prostějov v Třebízského ulici  
č. 1. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka
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Prostějovské radniční listy
Program MC Cipísek na leden 2016

 Zahájení nového tříměsíčního cyklu programů s Cipískem od 4. 1. 2016 dle rozpisu skupin. 
Informace o programech a volných místech v jednotlivých skupinách na našich kontaktních adresách.

  Jak být úspěšným rodičem? Základy 
efektivního rodičovství

Zážitkový Seminář pro rodiče o  tom, 
jak si lépe porozumět se svými dětmi, jak si 
užívat rodičovství bez bojů a se vzájemným 
respektem - seminář o tom, jaké mohou být 

výchovné styly, proč děti zlobí a co nám tím 
chtějí sdělit, jak zabránit nevhodnému cho-
vání dětí apod.

sobota 16. 1. 2016 od 9.00 do 14.00 hodin
 Sourozenci - nejdelší vztah v životě 
Beseda pro rodiče na téma, jak zvládat 

sourozenecké spory, jak připravit dítě na pří-
chod sourozence, jak vychovávat sourozence 
bez rivality a  další témata sourozeneckého 
soužití.

Úterý 26. 1. 2016 od 18 hodin 
 Individuální psychologické a právní po-

radenství dle objednání
 Rodičovská setkání 
Cyklus rodičovských setkání. Rodi-

čovská skupina je určena pro ty, kteří 
přemýšlejí o  svém rodičovství, chtějí 
sdílet své zkušenosti, najít vzájemnou 
oporu, konzultovat s ostatními rodičov-
ské radosti i  starosti. Jednotlivá setkání 
volně navazují na Kurzy efektivního ro-
dičovství a besedy MC. Říjnová skupina 
proběhne v úterý 19. 1. 2016 18.00-20.00 
hodin.

 Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
herny probíhají  vždy v  pondělí 15.00-

17.00 hodin
bez společného programu a bez předcho-

zího nahlášení
 Bližší informace na www.mcprostejov.cz, 

www.facebook.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz 

Kaleidoskop

INZERCE

Tradiční XXV. 
hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
pořádá v sobotu 16. ledna 2016

ve všech prostorách sokolovny v Čechovicích

Zahájení ve 20 hodin, vstupné 120 kč.

Ples zahájíme slavnostním předtančením.
K tanci a poslechu hraje hudba TRIO PLUS,
v podsálí hraje skupina DOBRODRUZI DVA 

PEPA a JIRKA písničky na přání.

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno, speciality 
ze zvěřiny, domácí cukroví, vína z Jižní Moravy.

Předprodej místenek 
14. a 15. 1. 2015 

od 16 do 18 hod. 
v sokolovně Čechovice.

Srdečně zvou 
pořadatelé

Prodej bufetu 15. 1. 
od 15 hod. v sokolovně.

Vstup pouze  
ve společenském 
oděvu.
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LASKI, s.r.o.        inzerát „Radniční noviny“       ¼ „A4“ na spad 100x142 mm                  18.12.2015     Beránek
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Poděkování
Mateřské centrum Cipísek děkuje 

všem svým návštěvníkům a spolupra-
covníkům za celoroční přízeň.

Děkujeme statutárnímu městu Prostějo-
vu za finanční spoluúčast při realizaci aktivit 
MC. Děkujeme také MPSV za podporu 
projektu „Aktivní podpora harmonické ro-
diny“ z dotačního programu Rodina.

Seznam přivítaných dětí

Vítání dětí 19. 11. 2015
David Roubíček
Julie Lužná
Michaela Procházková
Jan Kirchner
Ema Sofie Petrásková
Jan Marťák
Michaela Šmídová
Julie Ruská
Nina Završanová
Oldřich Dostál
Ondřej Smička
Adéla Kmecíková
Marek Sýkora
Vanesa Izabela Bradáčová

Daniel Cendelín
Nela Hříbalová
Kryštof Štěpánek
Kristýna Veronika Foltýnová 
Adéla Smékalová
Ema Rolná
Šimon Šroft
Rebeka Nedbalová
Julie Barveníčková
Ludmila Krystková
Liliana Hangurbadžová
Patricie Hangurbadžová
Viktorie Kabilková
Vít Brunclík

Lukáš Suchanek
Sára Galandáková
Ema Znojilová
Dominika Berousková
Jakub Horák
Vojtěch Balhárek
Aleš Milan Cetkovský
Céline Gamberská
Lejla Černá
Radim Neděla
Alice Nedělová
Beáta Dostálová
Maxmilián Pěček

Vítání občánků dne 3. 12. 2015
Jiří Frkal
Adriana Janečková
Petr Langer
Jakub Kincl
Amálie Procházková
Andrea Marková
Aneta Chytráčková
Filip Valenta
Barbora Šrámková
Mikuláš Omasta
Štěpánka Hajná
Antonio Komárek
Jan Daniš
Leona Pavlovská

Erik Avrat
Jáchym Šimek
Benjamín Konšel
Michael Ryšavý 
Benjamin Ryšavý
Adam Horák
Richard Dolák
Mikuláš Přecechtěl
Richard Weber
Eliška Tesařová
Viktorie Jančíková
Gabriela Sklenářová
Sebastian Slavík
Dominik Dostál

Agáta Hrazdilová
Tereza Fárlíková
Vincent Šigut
Viktorie Borovská
Deniel Kalábek
Lukáš Liška
Daniel Dostál
Jakub Jílek
Ema Janošíková
Barbora Řeháková
Simona Řeháková
Liliana Skalková
Benjamin Mikala
Mohamed Karim Mraidi

NOVÍ OBČÁNCI města Prostějova
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Společnost

1. V  areálu kterého prostějov-
ského kostela bychom měli hledat 
rodinnou hrobku rodu, jehož člen 
podnikl cestu na tehdejší konec svě-
ta, do Santiaga de Compostela? Jak 
se tento muž jmenoval? Při které 
bitvě zemřel?

Rodinná hrobka pánů z Kravař se 
nachází v  areálu kostela Povýšení sv. 
Kříže, ptali jsme se na Jindřicha z Kra-
vař a Plumlova, který zemřel v bitvě 
pod Vyšehradem 1. listopadu 1420 
na straně pozdějšího císaře Zikmunda 
Lucemburského (od roku 1433) proti 
husitům.

2. Jaké bylo řemeslo otce Matěje 
Rejska? Kdo vytvořil Rejskovu pa-
mětní desku na prostějovské radnici?

Podle dostupných pramenů byl 
Rejskův otec mečířem. Rejskovu pa-
mětní desku vytvořil prostějovský so-
chař Jan Tříska.

3. Ve kterém roce byla vytištěna 
první česká kniha v Prostějově, resp. 
na Moravě, kdo byl majitelem knih-
tiskařské dílny a  jak se ona kniha 
jmenovala? 

První česká kniha byla vytiště-
na v  Prostějově v  roce 1527 v  dílně 
Kašpara Aorga, jejím autorem byl Jan 
Dubčanský a  jmenovala se „Listové 
bratřím boleslavským“ (celým názvem 
„Listové Pana Jana Dubčanského Brat-
řím Boleslavským poslaní a  také jich 
odpovědi zase psané... V  Prostějově 
léta Páně MCCCCCXXVII“).

4. Z kterého města pocházela vel-
ká část Židů, kteří v 2. pol. 15. stol. 
přicházeli do Prostějova, proč od-
tamtud odešli a kde se v Prostějově 
usazovali? 

Většina Židů, přicházejících tehdy 
do Prostějova, pocházela z  Olomou-
ce. Odtud (ale i z  jiných královských 
měst) byli tehdy vyháněni a usazovali 
se v městech poddanských, která byla 
tolerantnější. V Prostějově se tak stalo 
na pozemcích bývalého augustinián-
ského kláštera v  jihovýchodní části 
vnitřního města (v oblasti tzv. židov-
ských uliček u kostela Povýšení sv. Kří-
že), později i severně v oblasti dnešní 
Školní ulice.

5. Jak se jmenoval významný 
bratrský lékař působící v Prostějově? 
Které jeho dílo si vysloužilo charakte-
ristiku „kniha opuštěných lidí“? Kte-
rého humanistu, proslulého svým 
bojem proti Jednotě bratrské, léčil?

Zmíněným lékařem byl Jan Čer-
ný-Niger, člen Jednoty bratrské, autor 
spisu „O nemocech morních“ (celým 
názvem „Spis o nemocech morniech, 
kterak se mají lidé chovati před tím i při 
tom času“), kterému se přezdívalo prá-
vě „kniha opuštěných lidí“, ale také dal-
ších spisů, například Herbáře („Knieha 
lékařská, kteráž slove  herbář  aneb 
zelinář“). Léčil katolického humanistu 
Augustina Käsenbrota-Olomouckého.

6. Vratislav II. z Pernštejna, zva-
ný Nádherný, měl za manželku cizí 
šlechtičnu ze starobylého šlechtic-
kého rodu. Jak se celým jménem 
jmenovala, odkud pocházela a kolik 
spolu měli dětí?

Vratislav II. z  Pernštejna, nejvyšší 
kancléř českého království, byl ženatý 
s dvorní dámou manželky císaře Max-
miliána II., doňou Marií Maxmiliánou 
Manrique de Lara y Mendoza ze staro-
bylého španělského šlechtického rodu 
a měli spolu celkem 21 dětí (8 synů a 13 
dcer), jen některé se však dožily dospě-
lého věku. 

7. Jak a kde zemřel Jan z Pernštej-
na, syn Vratislava II. z Pernštejna?

Jan padl při bojích s  Turky roku 
1597 při obléhání pevnosti Ráb (dneš-
ní Györ) v Uhrách, když mu turecká 
dělová koule utrhla levou ruku s rame-
nem a hlavu.

8. Který prostějovský rodák byl 
významným diplomatem, ve služ-
bách kterého krále působil a jakým 
způsobem zemřel? 

Tímto slavným rodákem byl Jan 
Filipec, působící ve službách uherské-
ho a českého krále Matyáše Korvína. 
Zemřel na následky zranění, způso-
beného při sestupování z vozu, kdy si 
údajně nešťastně natrhl šourek a pod-
lehl následné sepsi.

9. Kolik žilo na konci 16. stole-
tí v  Prostějově přibližně lidí? Jaké 
místo v pořadí podle velikosti měst 
na Moravě Prostějov tehdy zastával 
a kolikátým byl podle velikosti v po-
řadí nekatolických měst v celé zemi?

V té době žilo v Prostějově asi 6.000 
lidí a  Prostějov tak byl podle počtu 
obyvatel pátým největším a současně 
největším nekatolickým městem na 
celé Moravě.

10. Kdo byl prvním prostějov-
ským Židem, který vystudoval me-
dicínu? Ve kterém městě nejprve 
studoval? Jakou důležitou instituci 
pro prostějovské Židy zřídil?

Prvním prostějovským studova-
ným židovským lékařem byl Gideon 
Brecher (dříve po něm byla pojmeno-
vána Brecherova ulice – dnes Uprko-
va). Vystudoval v Budapešti a v Pro-
stějově zřídil židovský chudobinec 
a chorobinec ve svém nadačním domě 
v Sádkách (č. 2).

11. Středověký Prostějov pro za-
jištění všech svých potřebných funkcí 
zaměstnával řadu profesí. Mezi nimi 
to byli kromě kata také například 
fortnýři, vodáci, cerklíři či hotaři. Co 
všechny tyto profese vykonávaly?

Kat vyslýchal a  mučil obžalované, 
vykonával tělesné tresty, popravoval 
odsouzené, ale také vykonával často 
řadu jiných, nesouvisejících činností: 

odklízel těla sebevrahů, dohlížel na 
městský nevěstinec, uklízel městské 
ulice a stoky, vyvážel farní jímku, dělal 
práci pohodného (rasa) nebo napří-
klad (díky své dobré znalosti lidské 
anatomie) amputoval v  případě po-
třeby zanícené končetiny nebo léčil 
zlomeniny. Vodák zejména pečoval 
o městské vodní příkopy, lávky a mos-
ty, ale někdy také například dovážel 
vhodnou vodu do pivovaru, fortnýř 
(branný) dohlížel na městské brány 
a opatroval klíče od bran. Cerklíř byl 
ponocný, který držel v noci hlásku na 
rynku, a konečně hotař byl polní hlí-
dač, který střežil polnosti a vinice.

12. Jak se jmenovalo šest věřitelů 
- ručitelů pernštejnských dluhů, od 
kterých koupili Lichtenštejnové za-
dlužené plumlovské panství s měs-
tem Prostějovem?

Byli to: Archleb z Kunovic, Jáchym 
Haugvic z  Biskupic, Karel starší ze 
Žerotína, Smil Osovský z Doubravic, 
Václav starší Morkovský ze Zástřizl 
a (V)ladislav Berka z Dubé.

13. Kdy byla otevřena 1. měšťan-
ská lékárna a jak se jmenovala?

První měšťanská lékárna byla ote-
vřena Janem Navrátilem v roce 1742 
pod názvem „U Černého orla“.

14. Jak se jmenoval herec, který 
v roce 1875 zemřel v Prostějově? Kde 
se to stalo? Čím často kazil svá před-
stavení?

Tímto známým hercem, přítelem 
Josefa Kajetána Tyla, byl František Xa-
ver Krumlovský, který zemřel ve špi-
tálu kláštera Milosrdných bratří. Před-
stavení často kazil svou nedochvilností 
a zejména svými opileckými výstupy.

15. Která významná osobnost, 
spjatá s Prostějovem, je považována 
za jednoho z  autorů knihy „Sla-
bikář český a  jiných náboženství 
počátkové, kterýmžto věcem dítky 
křesťanské hned z  mladosti učeny 
býti mají“? Co o  tomto muži víte? 
Kolikátý v  pořadí český slabikář to 
v našich dějinách byl a ve kterém roce 
byl vydán?

Touto významnou osobností byl 
Jan Blahoslav. Narodil se v Přerově, byl 
mj. biskupem Jednoty bratrské, zná-
mým humanistou a literátem, autorem 
celé řady spisů, například „Gramatiky 
české“. Byl také spoluautorem zmíně-
ného prvního českého slabikáře, který 
byl vydán v roce 1547.

16. Co vytýkali prostějovští radní 
stávajícímu učiteli a správci městské 

školy Štěpánu Kladrubskému, když 
se v roce 1602 rozhodli jej nahradit 
někým jiným? Jaké to podle nich 
mělo neblahé důsledky?

Radní učiteli vytýkali „nenapravitel-
nou nemírnost v truncích“, tedy velkou 
zálibu v pití alkoholu, což způsobovalo 
neposlušnost jeho žactva, které v pod-
roušeném stavu nezvládal.

17. Proč za třicetileté války neu-
činil švédský generál Torstensson 
z  Prostějova svou pevnost, jak pů-
vodně zamýšlel, a co místo toho roku 
1643 nařídil? Který den toho roku se 
to stalo a jaké to pro Prostějov mělo 
následky?

Generál Torstensson Prostějov jako 
své opevněné sídlo zavrhl proto, že byl 
již příliš zdevastován císařskou armá-
dou, která zde předtím pobývala. Proto 
30. června 1643 nařídil pobořit prostě-
jovské hradby a vypálit zámek, který se 
již od té doby nikdy nestal znovu vrch-
nostenským sídlem.

18. Jakými kroky porušili Lichten-
štejnové v roce 1685 královská práva 
do té míry, že s nimi musela vést fis-
kální proces Česká dvorská kancelář, 
a co to městu přineslo?

Jan Adam z  Lichtenštejna udělil 
Prostějovu právo na další výroční trh 
a také na trh dobytčí a koňský, k čemuž 
ale neměl oprávnění – tato práva mohl 
udělovat pouze král. Městu to přineslo 
finanční postih.

19. JUDr. Josef Fanderlik byl prv-
ním českým advokátem v Prostějo-
vě, ale také významnou osobností 
tehdejšího kulturního a  společen-
ského života ve městě. Odkud po-
cházela jeho rodina z otcovy strany 
a jaké bylo její původní jméno? Které 
slovácké město mu udělilo čestné 
občanství?  Byl spřízněn s rodinou, 
která měla vazby na jednu z nejvý-
znamnějších osobností věnujících se 
literatuře a národopisu. Jak se jme-
novala rodina i ona osobnost?

Rodina Josefa Fanderlíka pocházela 
z Holandska, původně v holandštině 
její jméno znělo Van der Lik (Lyik). 
Sám Fanderlík byl od roku 1892 čest-
ným občanem Uherského Hradiště. 
Byl spřízněn s  rodinou Helceletovou 
a tím pádem do určité míry i se slav-
nou českou spisovatelkou Boženou 
Němcovou (jeho manželka Božena 
totiž byla dcerou Jana Evangelisty Hel-
celeta, který byl milencem Němcové, 
již v korespondenci někdy posměšně 
nazýval „Slezina“).

20. Jak se jmenoval muž, který se 
kromě kariéry politika věnoval i lite-
ratuře a publikoval mnohé ze svých 
děl v  hanáčtině? Výstavbu jakého 
vodního díla inicioval? Ve které bu-
dově v centru města zemřel?

Tímto slavným prostějovským 
občanem byl starosta Ondřej Přikryl, 
který mj. inicioval výstavbu Plumlov-
ské (Stichovické) přehrady. Zemřel 
v domě, ve kterém žil – na Žižkově ná-
městí č. 132/21 – dnes se tam nachází 
jeho pamětní deska.

21. Jaké bylo původní povolání 
muže, který se stal prvním českým 

starostou v  Prostějově? Díky jeho 
odkazu bylo možno vybudovat 
významnou prostějovskou stavbu, 
kterou? Které místo ve městě je po 
něm pojmenováno? Kdo je autorem 
sochařské výzdoby jeho pomníku na 
městském hřbitově a co tato výzdoba 
znázorňuje?

Přestože tato otázka může být shle-
dána trochu nejednoznačnou (díky 
formulaci „první český starosta“), 
z celého kontextu ale vyplývá, že jde 
o  Karla Vojáčka, původním povolá-
ním lékárníka. Se svou manželkou byli 
významnými mecenáši prostějovské 
kultury a významně přispěli na stavbu 
Národního domu, dnes jediné ná-
rodní kulturní památky nejen v Pros-
tějově, ale v  celém širokém regionu. 
Pojmenováno je po něm například 
Vojáčkovo náměstí. Autorem jeho 
pomníku na městském hřbitově je Sta-
nislav Sucharda a výzdoba představuje 
motiv bronzového anděla, stojícího 
před deskou z černé žuly.

Karel Vojáček byl prvním českým 
starostou v  nepřetržité řadě českých 
starostů – tato éra začala vítězstvím 
české strany ve volbách v  roce 1892, 
předtím zde dlouhá léta radnici ovlá-
dali Němci. Mezi ně se však na jedno 
volební období po náhodném vítězství 
Čechů v roce 1867 podařilo vklínit pů-
vodně c. k. rytmistru auditorovi (tedy 
důstojníku rakouské armády) Floriánu 
Novákovi (1821–1876). V Prostějově 
je po něm pojmenována ulice Floriána 
Nováka.

22. Kolik jich bylo a jak se jmeno-
vali vlastníci, kterým patřil Prostějov 
v roce 1360? Odkud pocházel jejich 
rod a co měl ve znaku?

Spoluvlastníci byli tehdy celkem 
tři, a to Čeněk, Ondřej a Přibík ze Šel-
mberka. Jejich rod pocházel z hradu 
Šelmberka u Mladé Vožice (nedaleko 
Tábora v jižních Čechách) a ve znaku 
měli černou kančí hlavu na zlatém 
štítu.

23. Který z rodů, jimž Prostějov 
v minulosti také patřil, měl ve zna-
ku tři černé pruhy v horní polovině 
stříbrného štítu? Kdo je nejznáměj-
ším příslušníkem tohoto rodu, jaké 
nejvyššího titulu dosáhl a kolika se 
dožil let?

Rodem s  tímto erbem byli páni 
z Kunštátu a Poděbrad, nejznámějším 
příslušníkem rodu byl pozdější český 
král Jiří z Poděbrad. Zemřel ve věku 
50 let (23.4.1420 – 22.3.1471) – kdo 
počítal jen podle roku narození a úmr-
tí, dopočítal se chybného věku 51 let, 
jednapadesátých narozenin se ale Jiří 
z Poděbrad již nedožil…

24. Za jakých českých panovníků 
a  za jakých papežů byla postavena 
budova dnešního prostějovského 
muzea a k čemu po většinu své exis-
tence sloužila? Od kterého roku zde 
sídlí muzeum?

Budova prostějovského muzea, 
tzv. stará radnice (podle účelu, jemuž 
dříve sloužila), byla postavena v letech 
1521–30, tedy za panovníků Ludvíka 
Jagellonského (1516-26) a Ferdinanda 
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INZERCE

Děkujeme paní primátorce RNDr. Aleně Raškové a  panu ná-
městkovi Ing. Zdeňku Fišerovi za velmi milé přijetí na prostě-
jovské radnici v  rámci  školního projektu o našem městě Prostě-
jově. Po krátké návštěvě paní primátorky v  její pracovně jsme si 
prohlédli krásný interiér budovy radnice. Prohlídka se nám moc 
líbila a  těšíme se na další, tentokrát s prohlídkou opravené věže. 
 Žáci 2.A s p. uč. J. Farkašovou, ZŠ J. Železného

I. Habsburského (1526 – 64) a papežů Lva X. (1513-21), Hadriána VI. 
(1522 – 23) a Klementa VII. (1523– 34). Muzeum zde sídlí od roku 1905.

25. Který z  vlastníků Prostějova nechal vystavět plumlovský 
zámek? Kdo byl autorem projektu zámku a jak se jmenuje jeho lite-
rární dílo, kterým ovlivnil architekturu té doby? Který slavný český 
rod vymřel v roce, v němž se tento projektant narodil?

Plumlovský zámek nechal vystavět Jan Adam z Lichtenštejna, auto-
rem projektu zámku byl jeho otec Karel Eusebius z Lichtenštejna, autor 
375-stránkového traktátu „Studie o  architektuře a  výchově princů“. 
Z celého plánovaného zámku byla nakonec postavena jen jeho jedna 
čtvrtina – vysoké křídlo, tyčící se nad Podhradským rybníkem. Pro 
Lichtenštejny byl totiž Plumlov příliš vzdálený od Vídně i jihomorav-
ských panství (dnešní Lednicko-valtický areál) a zámek vlastně nakonec 
ani nikdy neobývali. Karel Eusebius se narodil v roce 1611, kdy Petrem 
Vokem v Třeboni vymřel slavný český rod Rožmberků.

26. Jaké pro město velmi neblahé události se staly v letech 1546, 
1563 a 1591? 

V roce 1546 město postihl ničivý nálet kobylek, v letech 1563 a 1591 
pak velké povodně po přívalových deštích.

27. O které pro město významné události svědčí kopie obrazu, 
kterou lze spatřit při vstupu do muzejní expozice historie? Kterého 
dne a roku se ta událost stala, o co šlo a pro koho byl zhotoven ori-
ginál obrazu?

Touto událostí byl velký ničivý požár města dne 27. dubna 1697, který 
prý vznikl při smažení koblih v domě na okraji Olomoucké ulice. Ob-
raz byl namalován pro poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách 
u Blanska, údajně jako vděk poutníků za záchranu majetku -  prostějov-
ští občané, účastnící se tehdy právě pouti do Křtin, byli o požáru zprave-
ni již během cesty. Ti, kteří pouť nedokončili a vrátili se zachraňovat své 
domovy, našli prý svá obydlí zničená, zatímco ti, kteří spolehli na Boží 
pomoc a pouť dokončili, našli prý nakonec své domy neporušené. Jako 
vděk za jejich záchranu pak nechali namalovat tento obraz a věnovali ho 
kostelu ve Křtinách.

28. Jaké nařízení, které se nepříznivě dotklo i prostějovských Židů, 
vydala Marie Terezie v roce 1762? Jakým živnostem se v té době pro-
stějovští Židé nejvíce věnovali?

Tímto nařízením bylo povinné označování židovských mužů žlutou 
páskou na rameni a žen žlutou stužkou ve vlasech, vlastně předchůdce 
nacistického značení Židů žlutou Davidovou hvězdou. Prostějovští Židé 
se v té době nejvíce věnovali obchodu s látkami, textilem a kůžemi, pro-
deji koření a železářských výrobků. Autor soutěže: JUDr. Josef Augustin

Autoři otázek: Mgr. Daniel Zádrapa, Ludmila Vystrčilová
Obrázky a fotografie: sbírky Muzea a galerie v Prostějově, 

příspěvkové organizace Olomouckého kraje, 
a Statutární město Prostějov
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Činnost Komise pro kulturu a cestovní 
ruch města Prostějova v roce 2015

Komise pro kulturu a  cestovní 
ruch rady města má 13 členů,  v prů-
běhu letošního roku se sešla na 8 jed-
náních. Komise přispěla k vyhlášení 
kulturních grantů na rok 2015, kdy se 
jednalo o tyto projekty: „Představení 
umění prostějovské mládeže a  stu-
dentů“, „Tisíc not na zámku“, „Oži-
vení kulturního dění v  Prostějově.“  
V roce 2014 byla žadatelům na do-
poručení komise poskytnuta veřejná 
finanční podpora v oblasti kultury ve 
výši 708 000,- Kč. V roce 2015 obdr-
žela komise 67 žádostí na celkovou 
částku 1 964 480,- Kč. Komise dopo-
ručila a rada města schválila veřejnou 
finanční podporu - dotace 59 žadate-
lům v celkové výši 914 000,- Kč. 

V průběhu roku se seznámili členo-
vé s činností kulturních zařízení na úze-
mí města. Postupně navštívili Muzeum 
a galerii v Prostějově p.o. Olomouckého 
kraje, Základní uměleckou školu Vla-
dimíra Ambrose,  Městskou knihov-
nu, Městské divadlo,  DUHU - kulturní 
klub u hradeb a kino METRO. Jedná se 
o organizace zřízené městem. Městské 
divadlo prezentuje svou činnost v se-
cesním Národním domě architekta 
Jana Kotěry a jedná se o národní kul-
turní památku. 

Komise se mj. vyjadřovala ke Strate-
gii rozvoje zeleně ve městě, k programu 
Prostějovského léta a Prostějovské zimy 
a  Hanáckých slavností. Významnou 
kulturní a společenskou akcí byly osla-
vy 625. výročí povýšení Prostějova 
na město, které se uskutečnily 4.7.t.r. 
a v průběhu roku se k tomuto výročí 
konaly další kulturní, sportovní a spole-
čenské akce pro školy, občany a občan-
ská sdružení. 

V rámci poznávání kulturního dění 
a kulturních památek sousedních krajů, 
navštívila komise arcibiskupský zámek 
v Kroměříži (zapsaný v seznamu pa-

mátek UNESCO), seznámila se s jeho 
historií a současností, ze zámecké věže 
si prohlédla zámeckou zahradu a okolí 
města. Součástí prohlídky byla i návště-
va nově zrevitalizované Květné zahrady, 
která je též známa pod názvem Libosad 
a patří mezi nejvýznamnější zahradní 
díla celosvětového významu. 

Komise v  listopadu uskutečnila 
návštěvu zámku Plumlov, který je 
atraktivním místem cestovního ru-
chu regionu Prostějovska. Asistentka 
kastelána Jenešová zábavnou formou 
představila členům komise značnou 
část tří zámeckých vyhlídkových okru-
hů. V  pohádkových sklepech zámku 
čekalo překvapení v  podobě bubáků 
a strašidel, zámecké černé paní a ma-
lého divadelního sálu, kde divadelní 
soubor v průběhu roku hraje pohádky 
pro malé i  velké návštěvníky spojené 
s výkladem příběhů a bájí o Plumlově 
a jeho okolí. 

V  přízemí zámku jsou umístěny 
historické zámecké expozice, muzejní 

expozice se sbírkami keramiky, zbraní, 
nábytku, církevních ornátů, svatebních 
šatů a výstava klavírů. Jsou zde rovněž 
pořádány sezónní výstavy moderního 
umění.  Velmi zajímavá byla prohlíd-
ka šatlavy, kdy 5 místností sloužilo od 
roku 1850 jako cely pro vazební účely 
pro okresní soud a berní úřad až do 
začátku 20. století. Ve všech celách jsou 
zamřížovaná okna, z nichž je nádherný 
pohled na Podhradský rybník a okolí. 
To v dnešních věznicích jejich „dočasní 
návštěvníci“ takový nádherný výhled 
na přírodní krásy nemají. 

Činnost komise  je velmi rozsáhlá 
a různorodá. I v roce 2016 bude komise 
podporovat konání různých kultur-
ních a společenských akcí s cílem, aby 
Prostějov byl v rámci kultury a cestov-
ního ruchu zajímavým a  přitažlivým 
místem pro tuzemské i zahraniční ná-
vštěvníky. Josef Augustin

radní města Prostějova
předseda komise pro kulturu 

a cestovní ruch

Výsledky soutěže 
k 625. výroèí povýšení 
Prostějova na město

Na prvních deseti místech se umístili:
1. Jan Severa, Brno
2. Hana Bartková, Prostějov
3. Oldřich Dvořák, Prostějov
4. Lenka Trnečková, Prostějov
5. Jana Marinicová, Kostelec na Hané
6.-7. Valerie Dvořáková, Prostějov 

a František Patz, Prostějov
8. Libuše Dvořáková, Prostějov
9. Anna Titzová, Otaslavice 
10. Rudolf Beck, Prostějov

Na dalších místech se umístili:
Olga Svobodová, Prostějov; Jiří Havelka, 

Prostějov; Eva Špičáková, Prostějov; Zdenka 
Soldánová, Prostějov; Bohdan Kousal, Pros-
tějov a Libuše Ibrmajerová, Prostějov.  

Všem výhercům děkujeme za účast 
a  námahu s  hledáním správných odpo-
vědí, což často nebylo vůbec jednoduché.

 Autoři otázek Mgr. Daniel Zádrapa 
 a Ludmila Vystrčilová  

Poděkování
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Kdo nezažil neuvěří, aneb 
komunální politika v praxi 

Kdo se domníval, že změ-
nou na pozici primátora do-
zná změnu i  průběh jedná-
ní zastupitelstva 2.11.2015, 
musel být hluboce  zklamán. 
Vstřícný, nekonfrontační 
a  žensky pohodový styl nové 
primátorky odezvu v  audito-
riu stmelené opozice, bohu-
žel, nenašel.

Chvílemi se dokonce zdá-
lo, že nový styl má na některé 
členy opozice účinek jakéhosi 
modifikovaného afrodisiaka. 
Jejich vystoupení mi připo-
mínala onu známou čertov-
skou reklamu: „..“můžu hned 
a můžu dlouho!“ A tak se těch 
pár bodů, které byly na pro-
gramu, projednávalo více jak 
devět hodin. Ano, čtete dobře 
– DEVĚT HODIN. Debata 
prostě nebrala konce. Ale-
spoň, že „výsledek“ odpovídal 
vysilujícímu snažení:  opozice 
i  koalice setrvaly v  zásadních 
věcech na svých postojích. Ře-
čeno s klasikem:“ Nihil novum 
sub sole“, nic nového pod slun-
cem, přinejmenším v  prvním 
roce volebního období. Tolik 
alespoň stručná, uvozující cha-
rakteristika rámce, ve kterém 
listopadové zastupitelstvo pro-
běhlo. Nyní pár slov k  nejsle-
dovanějšímu tématu, obsáhle 
avizovanému všemi regionál-
ními médii, budoucnosti hlav-

ní budovy bývalých Jezdeckých 
kasáren. Jinak řečeno, ve hře 
bylo zbourání, neboli asanace 
budovy, nebo její zakonzervo-
vání a  rekonverze (přebudo-
vání) někdy v  budoucnu. Ten 
problém s  vybydlenou budo-
vou se táhne dlouhá léta. Ar-
máda se jej zbavila převodem 
na město v  roce 2004 a  jsem 
si jist, že si oddychla. Není 
bez zajímavosti, že pro bydle-
ní svých vojáků zvolila raději 
výstavbu dvou bytových domů 
ve Studentské ulici. Mimocho-
dem, ty městu rovněž předala. 
Nové vedení města se rozhod-
lo, jak mu z podstaty věci pří-
sluší, konat. Vyřešit onen letitý 
problém s objektem, hyzdícím 
tvář této části města. Dospělo, 
dlužno říci, že po řadě debat, 
nazírajících problém z  růz-
ných úhlů pohledu, k  jedno-
myslnému názoru – zbourat, 
získanou plochu smysluplně 
využít. Opoziční část zastupite-
lů dlouhodobě unisono prosa-
zovala pravý opak. K prosazení 
svého názoru využila celou 
škálu prostředků, včetně peti-
ce. Troufám si říci, že zdaleka 
ne všechny použité argumenty 
byly košer. Ale to patří k  věci 
– úsloví o  účelu světícím pro-
středky bylo, je a asi i bude ak-
tuální. Víte, co je ale zajímavé? 
Zatímco koaliční zastupitelé se 

k závěrečnému konsensu složi-
tě dopracovali přes zvažování 
objektivních i  subjektivních 
argumentů na škále pro-proti, 
opoziční kolegové měli jasno 
od samého počátku – v  žád-
ném případě nebourat… Vlast-
ní vypovídací hodnotu má 
i samotný fakt, že v  diskusi na 
zastupitelstvu dokonce zazněly 
nezakryté výhružky na adresu 
těch, kteří budou hlasovat pro 
asanaci. Jde o  tak zjevnou ne-
horáznost, že to ani nehodlám 
komentovat. Rozhodnutí je 
známo, zastupitelstvo schválilo 
asanaci hlavní budovy Jezdec-
kých kasáren. Zkušenost napo-
vídá, že někteří zastupitelé vy-
hodnotí toto rozhodnutí jako 
porážku v bitvě, kterou lze dal-
ší válkou zvrátit.  S dělostřelec-
kou přípravou se začalo hned 
na druhý den po zastupitelstvu 
podáním žádosti o pozastavení 
výkonu usnesení zastupitelstva 
ve věci asanace budovy Jezdec-
kých kasáren. Nepochybuji, že 
i  výhružka podání trestního 
oznámení, bude záhy (byla) 
realizována. Tož tak. Není snad 
ve sboru zastupitele, který by se 
neprsil (výstižné slovo!) tím, že 
hájí zájmy občanů města.  Čert 
aby se v tom vyznal. Natož pak 
chudák občan.. 

 S úctou  Jaroslav Šlambor, 
 radní

Banální lapálie, aneb o zakopaných psech
Je to již téměř pětiletý ever-

green. Na ulici, kde bydlím, jsou 
vysazeny keře. Mezi keři jsou 
z chodníku u každého domu vy-
budovány přístupy na silnici. 

To je vcelku běžné. Ty přístupy 
jsou však dlážděny, na rozdíl od 
ostatních komunikací, zatravňova-
cími panely. Ty panely mají takové 
ty díry, aby v nich mohla růst tráva 
a špatně se po nich chodilo. Takže 
se používají často na parkovištích. 
Auta po nich jezdí a tráva tam snad 
roste. Ještě jsem to neviděl. Ani 
u nás na ulici. Připadalo mi, že ty 
díry jsou pro bezpečnou chůzi ne-
bezpečné. Upozornil jsem na tuto 
nepříjemnost jako zastupitel na za-

stupitelstvu. Dostat jsem podrobné 
vysvětlení od samotných kapitánů 
prostějovských staveb, že se po nich 
chodit dá… a že to bude zasypané 
hlínou a na jaře tam bude krásná 
svěží zelená travička. To jistě chodit 
se dá, ale ne zrovna bezpečně. Zato 
ta travička tam moc není. A  tak 
jsem se odhodlal téměř každé za-
stupitelstvo, na tuto nebezpečnou 
hloupost upozorňovat. Pravda, 
někdy jsem si už připadal, jako 
když hrách na zeď hází – přihlásím 
se s  podnětem, úvodní věta, oči 
v sloup u některých posluchačů… 
a hle, můj podnět nikoho nepod-
nítil. Vysvětlení, že to tak je vlastně 
v pořádku… a nic. Až na posled-

ním zastupku, skoro po pěti letech, 
již ve změnu nedoufaje, slyším, jak 
mi dává za pravdu paní primátorka 
Alena Rašková. „Je to nebezpečné!“ 
Věřím tedy, že se konečně začne 
banální lapálie se zatravňovacími 
panely napravovat. 

Kéž by tomu bylo i  v  druhém 
případě, který však již žádnou lapálií 
není. Proč o tom ale píši? Jednoduše 
proto, že celý tento drobný příběh 
ukazuje na mnohem vážnější jev. 
Je to prosím úcta k občanovi. Lapi-
dárně by se to dalo shrnout takto: 
problém? Pchá! My jsme rozhodli 
dobře! Nebezpečí, že se někdo starší, 
hůře chodící zraní, se lidí v kanclech, 
včetně těch volených přece netýká. 

A netýká se jich až do té míry, 
že při rozpolcenosti zastupitelstva 
vejpůl si přisvojí patent rozumu 
a většinou jednoho hlasu rozhod-
nou. Nikoli o  banální lapálii, ale 
o zbourání domu, který tu je jen 
jeden, byl vystavěn pro jízdní pluk, 
což tehdy byla vojenská materie 
velkého kalibru. Ano, řeč je o Jez-
deckých kasárnách, které pouhých 
18 zastupitelů chce poslat k zemi. 
Jinde se opravují, u nás se zbourá. 
A kde je ten zakopaný pes? V úctě 
k  občanům. V  navrženém a  ne-
schváleném referendu…. Bourat? 
… Nebourat? Rozhodl jeden je-
diný hlas. Referendum není tře-
ba. Vždyť je tu jeden hlas navrch. 

Opravdu jste si všichni jisti, že jste 
rozhodli dobře??? A  tak povzbu-
zen nenadálou nadějí, že zatrav-
ňováky budou vyměněny, klíčí ve 
mně i naděje, že se mezi 18 najde 
alespoň jeden, který si uvědomí, že 
je něco chybně. 

Přeji Vám, vážení spoluobčané, 
za celý klub zastupitelů TOP09 
krásné prožití adventní doby, která 
je symbolem největší naděje, kterou 
lidstvo dostalo do svých malých 
i velkých starostí a bolestí. Je na nás, 
abychom si jí byli vědomí a vytrvali. 
Vždyť trpělivost i růže přináší. J

Aleš Matyášek, zastupitel 
TOP09 a nezávislí 

Prostějované

Zavřete oèi, 
kasárna odchází
Představte si situaci, že jste 

například majitelem firmy 
a  Váš zaměstnanec za Vámi 
přijde s návrhem zbourat něja-
kou budovu, kterou vlastníte. 

Vy se ho pochopitelně zeptáte, 
co bude na jejím místě stát, po-
kud budete s bouráním souhla-
sit. Jenže místo jasné odpovědi se 
Vám dostane pouze ujištění, že 
něco postavíme, ale zatím vlast-
ně ještě nevíme co. Takového 
zaměstnance asi nepochválíte, 
ale budete přemýšlet, zda ho ne-
máte vyhodit. Bohužel podobně 
se odehrávala debata o hlavním 
hitu posledního zastupitelstva 
– bouraní Jezdeckých kasáren. 
Zastupitelstvo města po dlouhé 
diskuzi rozhodlo většinou jed-
noho hlasu ve prospěch zbourá-
ní Jezdeckých kasáren.

Zbytečný spěch místo 
jednání

Návrh na okamžité bourání 
jsme nemohli podpořit. Učinili 
jsme to ovšem z  jiného důvodu, 
než někteří naši zastupitelští kole-
gové. Podle našeho názoru neby-
lo nutné rozhodovat nyní. I proto 
jsme navrhovali, aby vedení měs-
ta svolalo seminář (odbornou de-
batu) všech zastupitelů a na něm 
předložilo detailní čísla, co může 
bourání či naopak případná pře-
stavba kasáren městu a  Prostě-
jovanům přinést a  co nás bude 
naopak stát. Nechtěli jsme být 

zastánci zachování či bourání ka-
sáren jen podle osobních pocitů 
o stavu budovy. Prosazovali jsme, 
aby rozhodnutí padlo na základě 
klidné a věcné debaty, postavené 
na jasných číslech. Jedině to by 
totiž přineslo racionální řešení 
zapeklité situace kolem kasáren. 
Dobře víme, že město potřebuje 
třeba prostory pro sociální po-
třeby, například určené pro péči 
o naše nejstarší občany. Jenže ta-
kové prostory můžeme získat jak 
rekonstrukcí kasáren, tak novou 
výstavbou na jejich uprázdně-
ném místě.

Občan jako soudce
Koalice ovšem chtěla za kaž-

dou cenu rozhodnutí „protla-
čit“ právě na tomto zastupitel-
stvu, což nemá příliš logiku. Na 
druhou stranu jsme se ovšem 
nepřipojili ani k podávání trest-
ních oznámení na vedení města 
kvůli uspěchanému rozhodnu-
tí Jezdecká kasárna okamžitě 
zbourat. Nejsme totiž přesvěd-
čeni, že politika na městě má 
probíhat pomocí takových ná-
strojů jako jsou žaloby. Hlavním 
soudcem ve věcech směřování 
města totiž máte být Vy – ob-
čané Prostějova, a nikoli soudní 
pře mezi městskými zastupiteli.

Přejeme Vám jen to dobré 
v roce 2016

Milada Sokolová a Tomáš 
Blumenstein, ODS

Hlasování o demolici jezdeckých kasáren na jednání 
Zastupitelstva města Prostějova dne 2. 11. 2015
Je pravdou, že pro demolici bylo všech 18 členů koalice, nicmé-

ně zároveň je faktem, že proti nebyla celá opozice. Takto vypadalo 
hlasování v Zastupitelstvu města Prostějova:

  Pro   18
  Proti   11
  Zdržel se     1
  Nehlasovali    3
  Omluveni    2

Články zastupitelských klubů, které se z kapacitních důvodů nevešly 
do minulého vydání Prostějovských radničních listů

Do vydání Prostějovských radničních listů dne 25. 11. 2015 nebyly z kapacitních důvodů zařa-
zeny články 4 zastupitelských klubů. Tyto příspěvky se vztahují k jednání zastupitelstva dne 2. 11. 
2015. Všechny kluby byly ještě před vydáním periodika o posunu data zveřejnění informovány. 
Zmíněné příspěvky přinášíme čtenářům v tomto čísle.

Upozornění
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOVu ZA POSKYTNUTÍ VFP
OHK v  Prostějově si dovoluje 

touto cestou poděkovat statu-
tárnímu městu Prostějovu za 
poskytnutí veřejné finanční pod-
pory na projekt „Informační 
a  internetové místo při OHK 
v Prostějově pro rok 2015“.

Díky tomuto projektu mají 
podnikatelé usnadněn přístup 
k  aktuálním a  kvalifikovaným 
informacím z  podnikatelského 
prostředí. Cílovou skupinu tvo-
ří nejen podnikatelé, ale i  ne-
zaměstnaní, kteří mají zdarma 
přístup na internet a  mají tak 
další možnost při hledání vhod-
ného zaměstnání. Při realizaci 
tohoto projektu úzce spolupra-
cujeme s Úřadem práce v Pros-
tějově.

ÚSPĚCHY ČLENŮ 
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY V PROSTĚJOVĚ
JARMILA VÍTOSLAVSKÁ SE 
PODÍLELA NA ZÁCHRANĚ 

KROJE OBRA DRÁSALA
Od 20. listopadu 2015 máte 

jedinečnou příležitost si ve 
Vlastivědném muzeu v  Olo-
mouci prohlédnout výstavu 
obra Josefa Drásala. Vlastivěd-
nému muzeum v  Olomouci, 
ve spolupráci se senátorem za 
Olomoucký kraj, Ing. Marti-
nem Tesaříkem, dále za podpo-
ry Olomouckého kraje a  díky 
veřejné sbírce, se podařilo 
zachránit unikátní hanácký 
kroj největšího historicky zná-
mého Hanáka Josefa Drásala 
(1841‒1886), který se nacházel 
v havarijním stavu. 

Věrnou kopii celého ha-
náckého kroje ručně ušila 
a  opatřila ruční výšivkou Jar-
mila Vítoslavská, držitelka 
mnoha významných ocenění, 
jako např. Nositel tradice li-

dových řemesel 2013, Cena 
Olomouckého kraje za přínos 
v  oblasti kultury za rok 2013, 
v  kategorii „Cena za výjimečný 
počin v  oblasti tradiční lidové 
kultury“, Živnostník roku 2011 
za Ol.kraj a dalších.

Obr Drásal je vnímán jako 
jedna z ikon hanáckého folkloru, 
která za svého života Hanou pro-
pagovala nejen u nás, ale i v za-
hraničí.

TRADIČNÍ HANÁCKÉ KROJE 
JARMILY VÍTOSLAVSKÉ  

SLAVILY ÚSPĚCH VE VÍDNI
28. září 2015 se na Českém 

velvyslanectví v  Rakousku 
uskutečnil 17. ročník Svato-
václavského posvícení. Jedná se 
o znovuobnovenou tradici u pří-
ležitosti českého státního svátku 
– Den české státnosti, který při-
padá právě na 28. září.

Cílem 17. ročníku Svato-
václavského posvícení bylo 
představení Olomouckého 
kraje z  pohledu gastronomie, 
regionálních specialit a cestov-
ního ruchu.  Kraj měl možnost 
prezentovat vybrané gastrono-
mické a kulturní podniky, které 
mají dlouholetou tradici a  vy-
značují se mimořádnou kvali-
tou své produkce. V prostorách 
velvyslanectví tak bylo možné 
tradiční krajské produkty nejen 
ochutnat, ale také se mohli hos-
té dozvědět zajímavé informace 
o historii samotné výroby a da-
ného podniku.

Návštěvníci mohli ochutnat 
nejen tradiční olomoucké tva-
růžky společnosti A.W., kozí 
sýry paní Jarmily Zelenské 
z  Čelechovic na Hané a  ovoc-
né mošty Moštárny Mezice, ale 
pro labužníky nabízela rodinná 
šnečí farma BARKONA SNAILS 
i šnečí delikatesy. 

Dále si hosté mohli například 
vyzkoušet, jak se vyrábí ruční 
papír v  papírně Velké Losiny, 
nebo obdivovat tradiční Ha-
nácké kroje s výšivkou od paní 
Jarmily Vítoslavské z Troubek, 
členky OHK v Prostějově, kte-
rá tyto nádherná umělecká díla 
proslavila po světě. O  krásnou 
květinovou výzdobu se postara-
la Flora Olomouc.

Organizátorem bylo Velvy-
slanectví ČR ve Vídni a  Olo-
moucký kraj. Akce se účast-
nil velvyslanec Jan Sechter, 
hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil, ředitel Českého 
Centra Martin Krafl a ředitelka 
Czech Tourism Yvetta Polasek.

MÁME U NÁS JEDNU  
Z NEJVLIVNĚJŠÍCH ŽEN 

ČESKA!
Jana Kremlová – spolumajitel-

ka a generální ředitelka společnos-
ti ALIKA a.s. z Čelčic – se zařadila 
mezi 75 nejvlivnějších žen Česka! 

Úspěšný magazín FORBES při-
náší již počtvrté žebříček 75 žen, 
které mají odvahu stát v čele vlast-
ních firem i  velkých korporací, 
mají vliv na tisíce životů a spoustu 
peněz. Jsou to ty, které se nebojí být 
v popředí, i ty, které mají velký vliv, 
ačkoli je skoro nikdo nezná.

Tento žebříček sestavuje FOR-
BES každý rok především proto, 
aby, stejně jako americký FOR-
BES, který ho sestavuje pro celý 
svět už deset let, tyto ženy podpo-
řil. Věří, že mohou být inspirací 
pro ostatní.

Společnost ALIKA, člen OHK 
v Prostějově, je přední českou po-
travinářskou firmou, zabývající se 
výrobou pražených ořechů a  sla-
ných snacků, a balením sušeného 
ovoce a olejnatých semen. Na trhu 
zaujímá své místo již od roku 1992. 
Nabízí své výrobky pod obchod-

ními značkami  ArRashid,  Dr-
Rashid, KK, Arado a ARA. Svou 
výrobní kapacitu taktéž využívá 
k  výrobě výrobků pod značkou 
zákazníka nebo ke  zpracování 
vlastních surovin zákazníků do 
jejich výrobků.

SPOLEČNOST „ŠVAMBERK.
COM, SE“ JIŽ PO PÁTÉ  
OBHÁJILA ZNAČKU  

CZECH MADE – SLUŽBY 
Prestižní ocenění v  rámci pro-

gramu ČESKÁ KVALITA značku 
CZECH MADE – služby již po 
páté obhájil a převzal na slavnost-
ním Galavečeru dne 10.11.2015 
v  Praze majitel společnosti, člen 
OHK v Prostějově, JUDr. Bohuslav 
Švamberk. Cenu obdržel z  rukou 
senátorky Parlamentu ČR Boženy 
Sekaninové.

Firma Švamberk.com, SE 
vznikla v roce 1992 a od této chví-
le se zabývá bydlením a  vším, co 
s bydlením souvisí, tedy i financo-
váním.  Dále provádí poradenství 
v oblasti stavebního spoření, pen-
zijní připojištění, životní pojištění, 
financování rekonstrukcí bytových 
domů (pro fyzické osoby, bytová 
družstva, společenství vlastníků), 
financování bydlení (úvěry, hypo-
téky), poradenské činnosti (bydle-
ní, finance, pojištění, atd.) a správy 
nemovitostí.

CZECH MADE
Značka kvality CZECH MADE 

spotřebiteli poskytuje jednoduchý 
návod, jak vybrat s  minimálním 
rizikem kvalitní výrobek nebo 
službu, logo této značky je garan-
cí kvality nakupovaného zboží. 
Kvalita každého výrobku i služby 
je vždy podrobena zkoumáním 
nezávislé akreditované zkušeb-
ny. Značka CZECH MADE byla 
v roce 2002 jako jedna z prvních 
přijata do vládou ČR garantova-

ného Programu Česká kvalita. 
Značka má v České republice již 
dlouholetou tradici. Od roku 1993 
je udělována pro výrobky vyrábě-
né v rámci nejrůznějších odvětví. 
V roce 1995 rozšířila svou působ-
nost a  začala být udělována i  za 
oblast služeb. Jedná se o  značku 
komplexní, kdy na rozdíl od certi-
fikace systémů kvality se zaměřuje 
i na spokojenost zákazníka.

Pravidla pro udělování:
Značka je propůjčována na 2 

roky, po tomto období lze pro-
dloužit na další dvouleté období. 
Během platnosti užívání značky je 
standardně 1x prováděna kontrola 
plnění kritérií. V případě stížnosti 
je možné provést i  neplánovanou 
kontrolu a předmět stížnosti řádně 
prověřit.

JUDR. JAKUB DOHNAL, 
PH.D., ADVOKÁT 

Advokátní společnost DO-
HNAL PERTOT SLANINA, 
advokátní kancelář, v.o.s., ve které 
působí JUDr. Jakub Dohnal, člen 
OHK v  Prostějově, získala velmi 
významné ocenění. V  prestižní 
soutěži  Právnická firma roku  se 
v  kategorii Regionální právnická 
firma roku 2015 stali tzv. Velmi do-
poručovanou kanceláří, a to jako 
jedna z šesti kanceláří ze všech kan-
celáří v celé České republice mimo 
Prahu.

V Olomouckém kraji jedinečný 
úspěch - do této doby se toto vý-
znamné ocenění žádné advokátní 
kanceláři v OK nepodařilo získat.

Gratulujeme našim členům 
a  přejeme úspěchy v  jejich další 
činnosti.

Zároveň všem našim přízniv-
cům přejeme pevné zdraví, štěstí, 
pracovní i osobní úspěchy v no-
vém roce 2016. 

 Za OHK v Prostějově  
 Helena Chalánková, ředitelka

Vy fakt chcete „toto“ zacho-
vat? No podívejte se na tu bu-
dovu, v  jak bídném se ocitla 
stavu.  A beztak za to všechno 
můžou bezdomovci. A  poča-
sí. A  taky zub času. A psali to 
tak i oboje noviny. To voliči tak 
namíchali karty. A autoři koa-
liční smlouvy. Zastupitelé za to 
přece nemohou. Nikdo za nic 
nemůže.

Přitom ale zastupitelstvo 
schválilo seznam investic pro 
rok 2015, kde už 11 měsíců 
jsou vyčleněny u položky číslo 
109 peníze na zakonzervování 
objektu, ale neznámý pachatel 
stále nekoná. Jsou i  zájemci 
o koupi a rekonstrukci, ale ne-
známý pachatel říká zbořit. Pe-
tici za zachování hlavní budovy 
podepsalo 1000 lidí, ale nezná-

mý pachatel říká, že je potřeba 
uveřejnit v  nejmenovaném 
týdeníku a  dalších médiích 
co nejvíc článků a  správných 
fotek, v  jakém je budova špat-
ném stavu... Tak potom věřte / 
nevěřte.

Objekt je dle odborníků stá-
le ještě schopný rekonstrukce 
a  zbouráním město utrpí ško-
du cca 20 milionů (tržní cena 
budovy v současném stavu dle 
znaleckého posudku + vysou-
těžené náklady na demolici 
a odvoz)

Pokud dochází k  takovému 
postupu a  takové škodě na 
našem společném majetku, to 
potom je potřeba podat trest-
ní oznámení na neznámého 
pachatele ve věci JEZDECKÁ 
KASÁRNA....

Ten někdo nám způsobil, že 
levá ruka magistrátu podala pra-
vé ruce magistrátu 12.10.2015 
Ohlášení odstranění stavby 
Jezdecká kasárna v  Prostějo-
vě – demolice hlavního objek-
tu a  20.10.2015 Stavební úřad 
Magistrátu města Prostějova 
vydal „Souhlas s  odstraněním 
stavby“, k  tomuto ani opravný 
prostředek není. 

Dále někdo tu stále žong-
luje miliony na rekonstrukci 
a  výstavbu a  přitom by letos 
stačilo objekt zakonzervovat 
podle schváleného rozpočtu na 
rok 2015 a nehrnout záležitost 
bagrem. 

Nelze zastupitelstvu pře-
kládat jako podklad pro roz-
hodnutí nereálné kalkulace na 
něco, co by postavit v areálu JK 

ani nešlo, co zavrhli už vojáci 
v roce 1998, protože dělat z ka-
sáren byty by se prodražilo. 

Jak k tomu přijdou 4 zastupi-
telé za KSČM, kteří měli v pro-
gramu záchranu jezdeckých 
kasáren a  nyní musí hlasovat 
podle koaliční smlouvy? Jak 
k  tomu přijde náš uvolněný 
radní pro dotace, že se zatím 
nepodařilo najít žádný dotační 
titul na rekonstrukci? Zatím.

Jak k  tomu přijde paní pri-
mátorka, která slíbila opozici 
předjednávání a  pak je najed-
nou zařazen bod, který před-
jednat nelze? Nebo lze? Kde je 
ten seminář, přislíbený ještě za 
minulého primátora?

Jak k tomu přijdou ti zastu-
pitelé, kteří chodí na zastupi-
telstvo jen do počtu, že se kon-

čilo zas až po půlnoci? A  jak 
k  tomu přijdou naše rodiny?  
A co paní zapisovatelka? A jak 
k tomu přijdou všichni ti voli-
či, kteří si volí své zastupitele 
v  domnění, že tito o  něčem 
rozhodují?  Je pro zastupitele 
důležitější předvolební doho-
da s  občany nebo povolební 
koaliční dohoda?

Hlavní budova jezdeckých 
kasáren zatím stojí a  k  činu 
zbourání zatím nedošlo. Po-
řád je to jen ve fázi pokusu. 
Možná zastupitelé Změny pro 
Prostějov jednou sami řeknou 
„nezbývá, než budovu zbořit, 
protože se našlo lepší řešení“, 
ale dnes to nebude, protože ta-
kové řešení zatím na stole není. 

Děkujeme za zamyšlení. 
Klub Změna pro Prostějov

Jezdecká kasárna - pachatel neznámý
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Vánoce v ICM Prostějov
Od pondělí 21. prosince 2015 až do 1. ledna 2016 bude ICM Prostějov zavřené. Přejeme všem 

našim návštěvníkům a příznivcům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového 
roku! Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna 2016 (pololetní prázdniny) bude ICM Prostějov zavřeno.

Akce plánované na leden

Tvořivá dílna s ICM – šperky

Chtěli byste si vyrobit originální šperky na 
letošní plesovou sezónu? Přijďte na tvořivou 
dílnu našich dobrovolnic – Eleny a Marion – 
v pondělí 18. ledna 2016 do ICM. Příspěvek na 
materiál je 20 Kč.    

Míčové hry in English
Je vám 10 až 14 let a rádi hrajete basketbal 

nebo volejbal? A chcete si u toho ještě procvičit 
angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu? 
Přihlaste se na Míčové hry s našimi dobrovol-
nicemi Marion a Elenou – hrát se bude každou 
středu od 15.00 do 16.30 hod. Stále ještě jsou 
volná místa. Přihlásit se můžete na e-mailu 
info@icmprostejov.cz. 

Konverzace pro veřejnost
Od října probíhají v ICM jazykové konver-

zace se zahraničními dobrovolnicemi – Elenou 

ze Španělska a Marion z Francie. Volná místa 
jsou aktuálně ještě ve francouzské (pro pokro-
čilé) a  španělské (pro začátečníky) konverzaci. 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu info@icm-
prostejov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00 
do 17.00 hod.) nebo osobně v ICM Prostějov, 
Komenského 17. Termíny jednotlivých jazy-
kových konverzací najdete na stránkách www.
icmprostejov.cz. 

Slevové karty ISIC,  
ISIC SCHOLAR a ITIC

Končí vám platnost slevové karty ISIC (stu-
denti), ISIC SCHOLAR (žáci) nebo ITIC (pe-
dagogové) v prosinci 2015? Přijďte po Novém 
roce do ICM Prostějov, rádi vám vystavíme 
novou kartu na počkání v otevírací době. Pozor: 
od 1. ledna je nová cena průkazů 350 Kč. Další 
informace o tom, co potřebujete k vyřízení karty 
(včetně formuláře), a naši otevírací dobu najdete 
na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Kaleidoskop

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna 
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t, 
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•	 Max.	pracovní	výška		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

•	 Min.	průjezdní	výška		 2,9	m
•	 Min.	průjezdní	šířka		 1,97	m
•	 Celková	hmotnost		 3,5t

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice
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Anténní a satelitní technika
Kamerové systémy - IP | HDCCTV
EZS Jablotron 100
Zvonky a čipové přístupové systémy
Inteligentní domácnosti FIBARO

Plumlovská 67, Prostějov 796 01 návrhy, instalace, servis...

www.kbm.cz
info@kbm.cz
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Srdečně Vás zveme na oslavu 10. výročí vzniku Denního stacionáře 
pro osoby s psychickým onemocněním pod Charitou Prostějov. 

Oslava se koná v prostorách ART-kavárna AVATARKA dne 2. 2. 2016 v 16:00. 
Přizvaní hosté:  MUDr. Jiří Rozkoš (zakladatel našeho stacionáře), 

Vystoupení zpěvačky a kytaristky Veroniky Vičarové. Akce je doplněna fotografiemi 
prostějovské výtvarnice Terezy Skoupilové,  které mapují činnost stacionáře.

Sloučené sbory Vlastimila a  Orlice zvou na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
do kostela sv. Cyrila a Metoděje dne 5. 1. 2015 v 18 hodin.

Hudebně doprovází Bc. Ondřej Mucha. Srdečně zvou pořadatelé. 

Mladý zpěvák z Prostějova na vzestupu
Jméno devatenáctiletého naděj-

ného mladého zpěváka z Prostějova 
se v  těchto dnech objevovalo nejen 
v místních médiích, ale i v těch celo-
státních. Ondra Provazník prorazil 
se svým videoklipem do hudební te-
levize a jede dál. Jak to vlastně všech-
no začalo?

„Začal jsem zpívat někdy v  šesté 
třídě základní školy. Mým velkým vzo-
rem byl Karel Gott, jehož písně jsem 
rád zpíval a rád je dodnes, když je ně-
jaká slavnostní příležitost, interpretuji,“ 
vzpomíná Ondřej. 

Den, kdy nakouknul pod pokličku 
skutečného showbyznysu, si přesně 
pamatuje. „ Když jsem vystupoval na 
galavečeru MISS Olomouckého kraje, 
všiml si mě jeden z nejlepších chore-
ografů u  nás a  zároveň i  producent 
a herec J. K. Sanchez. Pak už to šlo po-
měrně rychle až k natočení videoklipu 
k písni Ranní svit, řekl bych, že toto byl 
první krok k dalším projektům, které 
chystám,“ pokračuje Ondra Provaz-
ník, který tímto počinem našel svůj 
repertoár. „Do budoucna bych rád 
zpíval funk, jazz, ale chci zůstat u toho, 
co mám rád a co mi bude sedět. Chtěl 
bych si také zazpívat s velkým decho-

vým orchestrem nebo big bandem,“ 
nastiňuje své plány.

Nejbližším počinem by se mělo stát 
nové hudební album. „Budou na něm 
nové, autorské písně, duety s některý-
mi známými zpěváky jako například 
s  Kamilou Nývltovou, Lucií Bílou, 
Janem Bendigem a podobně. Bude to 
můj debut a k některé z písní určitě při-
pravím i videoklip na TV Óčko. Název 
ještě nemám, ale určitě to bude něco, 
co spojuje všechny písně,“ uzavírá On-
dřej Provazník.  -red-

INZERCE
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Kdy:  20. ledna – 1. dubna 2016
Kde:  budova Cyrilometodějského 
         gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově
         Komenského 17, Prostějov

pod vedením 
PeadDr. Květoslavy Snášelové

Výstava prací 
výtvarného kruhuCentrum celoživotní-

ho učení od února 2016 
zahajuje další sérii počí-
tačových kurzů a  zájmo-
vých kurzů pro dospělé. 
Chcete se naučit používat 
počítač anebo získat nové 
dovednosti třeba v úpra-
vě obrázků a  fotografií? 
Chcete se uvolnit při 
umělecké činnosti v  po-
době kresby, malby nebo 
paličkování? Neváhejte 
a  přihlaste se do Centra 
celoživotního učení.

Počítačový kurz pro 
úplné začátečníky nabízí 
seznámení s prací na počí-
tači od základů. Jak zapnout 
a správně vypnout počítač? 
Jak používat myš a  kláves-
nici? Jak funguje systém 
oken a jak se s nimi pracuje? 
Běžně se s  tím denně se-
tkáváme a nepřijde nám to 
nijak složité, ale pro ty, co se 
v práci na počítači neorien-
tují, znamenají tyto činnosti 
nepřekonatelný problém. 
V  rozšiřujícím kurzu se 
účastníci naučí pracovat 
s  emailem a  s  programem 
na tvorbu dokumentů 

a  dostanou tipy na zají-
mavé internetové stránky. 
Pro pokročilejší uživate-
le počítače nabízíme kurz 
Práce s flash diskem a Kurz 
práce s fotografií. Účastníci 
si zopakují práci se soubory 
a složkami v počítači a naučí 
se jednoduché úpravy fotek 
a obrázků.

Zveme také všechny zá-
jemce o uměleckou činnost. 
Nabízíme dva celoroční 
zájmové kruhy – Výtvarný 
kruh a  Paličkování, které 
vedou vynikající lektorky. 
Záleží jen na vás, jestli bu-
dete tvořit nádherné obrazy 
různými technikami nebo 
jestli se naučíte vytvářet tra-
diční krajky.

V  případě vašeho zájmu 
o  některý z  kurzů se může-
te přihlásit u: Ing. Markéty 
Novotné, tel: 582  302  555, 
emailem na adrese:  
novotna@cmgpv.cz nebo 
se stavit osobně ve škole. 
Více informací naleznete 
také na webových stránkách:  
http://ccu.cmgpv.cz. O kon-
krétních termínech vás ná-
sledně budeme informovat.

Kurzy CCU v roce 2016
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Podzimní prázdniny využily uèitelky 
mateřských škol ke vzdělávání

Na ZŠ a MŠ Jana Železného se 
koncem října sešly učitelky ma-
teřských škol, aby se zúčastnily 
nového vzdělávacího programu 
s  názvem „Pohyb jako prostře-
dek harmonického rozvoje před-
školáka“. Jedná se o další seminář 
představený Mgr. Ivou Ficovou, 
která se posledních sedm let velmi 
aktivně věnuje rozvoji pohybových 
schopností a  dovedností u  dětí 
předškolního věku. V  současné 
době má její instituce již tři progra-
my akreditované MŠMT v  rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a jejich společným zá-
měrem je usnadnit dětem vstup do 
1. třídy základní školy a připravit je 
na bezproblémový přechod mezi 
mateřskou a základní školou. 

Prvním programem je „Stimu-
lační grafomotorický program“, kte-
rý byl pro velký zájem  realizován již 
3x a  navštívily jej učitelky nejenom 
z Prostějova, ale i z Olomouce, Opa-
vy a Prahy. Stal se součástí školních 
vzdělávacích programů několika ma-
teřských škol a jako kroužek pohybo-

vých her Motoráček PV funguje letos 
pátým rokem s plně naplněnou ka-
pacitou 28 dětí. Hravou a především 
zábavnou formou se snaží rozvíjet 
hrubou motoriku a  zároveň slouží 
jako prevence grafomotorických 
obtíží. Součástí kroužku jsou cvičení 
na uvolnění kloubů celé paže, křížo-
vá cvičení na posílení a rozvoj obou 
mozkových hemisfér a v neposlední 
řadě grafomotorická cvičení. 

Za navazujícím program pova-
žujeme čtvrteční seminář „Pohyb 
jako prostředek harmonického roz-
voje předškoláka“ který nabídl zají-
mavé poznatky o významu pohybu 
pro zdravý růst a vývoj dítěte před-
školního věku a zároveň potřebné 
informace pro vytváření pohybo-
vého programu v  mateřské škole. 
Lektorka PhDr. Kristina Kalabiso-
vá představila pohyb jako nutnou 
součást životního stylu přispívající 
k  dosažení komplexního rozvoje 
osobnosti a upozornila na důsledky 
vyplývající z nedostatku pohybové 
aktivity u  dětí předškolního věku. 
Mgr. Magda Vedmochová mimo 

jiné vysvětlila význam pohybu pře-
devším pro pohybový aparát a zmí-
nila vývojové znaky pohybových 
dovedností typické pro tento věk. 
Dále uvedla zásady a  možná rizi-
ka při realizaci pohybových aktivit 
v mateřské škole a představila struk-
turu cvičební jednotky, ve které si 
všechny účastnice „na vlastní kůži“ 
vyzkoušely nejrůznější pohybové 
hry a cvičení zaměřená na jednotli-
vé svalové partie.  

Třetí program, na který se již 
nyní mohou těšit učitelky mateř-
ských i  základních škol (elemen-
taristky), plánuje Mgr. Ficová 
představit na jaře 2016. Jeho název 
je „Prevence výukových obtíží při 
nácviku čtení, psaní a  počítání  
v 1. ročníku ZŠ“. Všechny vzděláva-
cí programy a kroužek Motoráček 
PV jsou realizovány díky veřejné fi-
nanční podpoře statutárního města 
Prostějova, kterému tímto mnoho-
krát děkujeme.

Mgr. Magda Vedmochová
lektorka, cvičitelka 

Motoráčku PV

UMÍTE BÝT PŘESVĚDČIVÍ?  
Milí čtenáři, návštěvníci našich 

tematických večerů. Po krátké 
prosincové pauze začínáme nový 
rok s laťkou nastavenou opět hod-
ně vysoko. Možná, že si nedáváte 
žádná předsevzetí, možná si jen 
tajně sami pro sebe říkáte, že bys-
te chtěli něco změnit a tápete, jak 
a  kde začít. Začněte s  námi. Po-
stupně, nenásilně. Každý z nás se 
občas dostává do situace, kdy musí 
někoho přesvědčit - kolegy v práci, 
klienty nebo rodinnou radu. Umět 
svou věc, produkt, nebo třeba jen 
nápad dobře odprezentovat, ne-
ztratit se ve změti myšlenek, zvlád-
nout případné námitky a nakonec 
sklidit souhlas nebo zisk, je umění. 
Někdo má tento dar přesvědčivé 
řeči - rétoriky od boha, ale drtivá 
většina z nás se k němu musí chtíc 
nechtíc koktavými a neúspěšnými 
výstupy dopracovat. 

S námi si to ale zjednodušíte, 
protože jsme pro vás připravily 
tematický večer zaměřený právě 
na „Prezentační dovednosti“. 
Večer bude pod taktovkou zku-
šeného obchodníka, Zdeňka 
Vondry, který vám předá své více 
než dvacetileté zkušenosti, které 
nasbíral nejen při budování své 
vlastní firmy, ale v  posledních 
deseti letech i v lektorské činnosti. 
Srdečně Vás tedy zveme ve středu 
20. ledna 2016 od 17:30 hodin 
do 20 hodin do Čajovny pod 
pokličkou. Vzhledem k omeze-
né kapacitě, si své místo můžete 
zavčas rezervovat u paní Heleny 
Volfové formou SMS na tel. čís-
le 605 051 955. Těšíme se na vás 
v naší nové zábavně naučné vzdě-
lávací sezóně. 

Klub Moudrého podnikání 
žen Prostějov.   PP

SŠDAM ve Finsku
Poslední listopadový týden 

byl pro čtyři učitele ze Střední 
školy designu a módy v Prostě-
jově více než zajímavý. V rámci 
projektu s názvem Podpora jazy-
kového vzdělávání na SŠDAM, 
který byl realizován za finanční 
podpory OP VK v rámci Výzvy 
56, jej strávili ve Finsku. Jejich cí-
lem bylo město Espoo. Zde se se-
známili se školním vzdělávacím 
systémem finského odborného 
školství.

Sami aktéři popisují návštěvu 
jako velmi obohacující a  inspiru-
jící. Již po příletu je přivítala země 
plná klidných a  tichých lidí s  do-
konale fungujícím systémem. A to 
učitelé netušili, že to tak bude po 
celou dobu jejich návštěvy! Po škole 
OMNIA je provázela paní učitelka 
Mariitta Savolainen, která vysvět-
lovala, jak zde funguje výuka a co 
může žákům nabídnout. Finské 

školní zařízení disponuje obrov-
ským materiálním zázemím a štěd-
rým sociálním systémem, který 
studentům zdarma nabízí snídaně 
i  obědy. Sami studenti si mohou 
vypůjčit veškeré učební pomůcky 
a opět je sami vracet bez kontroly, 
jen s  pomocí počítačového systé-
mu. Sami účastníci projektu si klad-
li otázku, jak je to vůbec možné? 

Výsledkem zjištění bylo, že škol-
ní systém ve Finsku je detailně pro-
myšlen a funguje. Snad jen těch stu-
dentů ve třídě by mohlo být trochu 
více. S ohledem na možnost volby 
přítomnosti studenta v hodině, byl 
jejich počet tři v angličtině a ruštině 
překvapující. Dalším potěšujícím 
zjištěním bylo, že i v této zemi se pije 
české pivo a jezdí v českých autech. 

Co říct na závěr slovy učitelů?  
Ano, byla tam zima. Ano, byla tam 
větší tma. Přesto musíme konstato-
vat, že Finsko nás má co naučit.  -iv-

ČČK pořádá Tvořivé dílny:
Mix rukodělných činností pro radost

Program je vhodný pro všechny se zájmem o tvořivé a manuální činnosti. Budeme vyrábět různé 
dárkové i užitkové předměty, procvičovat hybnost prstů, trénovat paměť atd. Těšit se můžete např. 
na textilní tvorbu, tvorbu šperků z různých materiálů, tvoření z papíru a další. Hotové výrobky si 
odnesete domů.

LÁTKOVÁ BROŽ - KVĚTINKA

Termín: 21. 1. 2016   Čas: 13.00 - 15.00 hod.  Místo: Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
Cena: 110 Kč. V ceně je materiál, pomůcky na tvoření + pohoštění (buchta, káva, čaj).
Na tomto kurzu si vyrobíte látkovou brož ve tvaru květinky technikou zvanou kanzashi. Brož vy-

užijete jako doplněk na šaty, halenku, sako nebo kabelku anebo můžete někoho potěšit vlastnoručně 
vyrobeným originálním dárkem. 

Přihlásit se můžete: na e-mail info@izabellart.cz, nebo telefonicky na číslo 73213032.7 nebo 
723005411, Ing. Lenka Černochová, ČČK Prostějov

Lektorka kurzu: Izabela Machútová, arteterapeutka. 
Těšíme se na setkání a na společné tvoření.www.izabellart.cz.

Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice 
Prostějov má nový analytický systém

Lékaři, kteří si pro své paci-
enty nechávají zhotovit analýzu 
chemických, biochemických 
a biologických vzorků, se mohou 
nově těšit na nejpřesnější metody 
analýzy, a to díky nové investici 
Oddělení laboratorní medicíny 
Středomoravské nemocniční, 
člena skupiny AGEL. V  rámci 
modernizace zakoupilo Oddě-
lení laboratorní medicíny nový 
ultramoderní analytický systém, 
díky kterému je možné měřit 
i  látky vyskytující se v  biologic-
kém materiálu v tak nízké kon-
centraci, že by je nebylo možné 
jinými metodami určit.

Analytický systém je založený 
na kombinaci kapalinové chro-

matografie a hmotnostní detekce 
a  jeho pořízení vyšlo na 4,5 mi-
liónu korun. „Denně na novém 
přístroji provedeme desítky vyšetře-
ní. Můžeme nyní například měřit 
hladiny antibiotik i jiných léčiv, které 
se vyskytují ve velmi nízké koncen-
traci,“ vysvětluje hlavní přínos 
analytického systému přednosta 
Oddělení laboratorní medicíny 
Středomoravské nemocniční 
prof. MUDr. David Stejskal, 
Ph.D., MBA, Eurchem. 

Nový analytický systém od 
firmy AB Sciex umožňuje maxi-
málně rychlou vysokoúčinnou 
kapalinovou chromatografii 
s hmotnostní detekcí, díky čemuž 
získávají zdravotníci široké mož-

nosti přesných analýz různého 
typu. Kapalinová chromatografie 
v rámci systému zajišťuje separaci 
analyzovaných látek, hmotnostní 
spektrometrie pak umožňuje tyto 
separované látky detekovat. „Hlav-
ními výhodami této metody jsou 
flexibilita a  univerzálnost, výbor-
ná citlivost, malá spotřeba vzorku 
a  především rychlost prováděných 
analýz,“ říká pracovnice Oddě-
lení laboratorní medicíny Stře-
domoravské nemocniční Mgr. 
Barbora Agatha Halouzková 
s  tím, že moderní systém umož-
ňuje analýzu chemických, bioche-
mických a  biologických vzorků 
z různých odvětví - od průmyslu 
až po medicínu. -rm-

V prosinci 2015 byla slavnostně pokřtěna již desátá kniha 
spisovatelky Marcelly Dostálové Jakub a copatá Miki. Tato kni-
ha vyšla za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova. 
Vydalo ji nakladatelství Šimon Ryšavý Brno. Můžete si ji zapůj-
čit i v Městské knihovně Prostějov.

Oznámení
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Taneèní škola Pirouette uvádí projekt Děti tanèí dětem
Tak jako každý rok, i  letos prostějovská 

Taneční škola Pirouette fungující za finanč-
ní podpory statutárního města Prostějova 
a  Olomouckého kraje připravila pro rodiče 
a další příznivce tance tři po sobě jdoucí Vá-
noční taneční koktejly. Ty letošní jsou ale star-
tovací čarou pro novou etapu, etapu charita-
tivních projektů. Kromě ukázky dosavadní 
práce všech tanečních hodin školy byla tak na 
programu odpoledne také charitativní sbírka.

Tradici charitativních projektů se lektor-
ky rozhodly zahájit pod názvem Děti tančí 

dětem. „V době předvánoční si každá z nás 
více  uvědomuje, jaké máme štěstí setkávat 
se s vašimi dětmi, které dle svých možností 
dávají vše do tance a pohybu. A právě pohyb 
je to, co nás spojilo s centrem Hájek, které leží 
na druhé straně naší republiky a stejně jako 
naše taneční škola se věnuje pohybu a dětem. 
Dětem, které ovšem neměly tolik štěstí a celý 
svůj život bojují o každý krok“ uvedla jmé-
nem všech lektorek Petra Vránová.

Centrum Hájek již delší dobu trpělivě 
dává korunku ke korunce, aby našetřilo na 

speciální chodící pás. Tento pás pomáhá re-
habilitačním pracovníkům přesně určit, jak 
dítě našlapuje a vést tak efektivněji další léčbu. 
Celková částka za tento pás činí 260 000 Kč 
a  Centrum Hájek potřebuje posledních 50 
000 Kč k zakoupení. 

Lektorky proto věnovaly do připravené 
aukce své trofeje, poháry, z  různých zem-
ských i  republikových soutěží. Vyvolávací 
cena poháru byla stanovena na 500 Kč. Za 
celé odpoledne se vydražilo nakonec celkem 
osm pohárů za krásné sumy peněz. Kdo ne-

vydražil pohár, mohl přispět i tak dobrovol-
nou finanční částkou do zapečetěné kasičky 
nebo koupí připraveného punče. Díky vstříc-
ným rodičům a dalším divákům se kasička 
za celé odpoledne příjemně zaplnila.  Všech-
ny vybrané a utržené penízky poputují v této 
zapečetěné kasičce osobně přímo do Centra 
Hájek a trenérky věří, že nyní již zakoupení 
speciální cvičící pomůcky nebude nic překá-
žet. Takto pozitivně se TŠ Pirouette loučí s ro-
diči, sponzory a příznivci v roce 2015 a všem 
přeje šťastný nový rok 2016. -tv-

Sport
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SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 587 571 972

www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

TERMÍNY:   sobota  30.1.2016 přihlášky do    20.1.2016

                        sobota    6.2.2016 přihlášky do    27.1.2016 
                        sobota  20.2.2016 přihlášky do    12.2.2016

                        sobota  27.2.2016 přihlášky do   17.2.2016

RAMZOVÁ – Ski aréna R3

Doprava: vlakem z hl. nádraží, sraz v 7,00
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem 
                 (návrat nejpozději 19,23 na hl. nádraží do Prostějova – dle počasí  
                 možná změna)

Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti. 
Zájemci o službu instruktora – nutná přihláška a platba předem!!

CENA:
- výuka s instruktorem 500,- Kč/ osoba 
- lyžování s pedagogickým dozorem 400,-Kč/ osoba

Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby instruktora,    
                            služby pedagoga
Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez skipasu a výuky): 200,- Kč

PŘIHLÁŠKY A PLATBY: předem na pokladně Sportcentra – DDM nebo převodem
                                                dle uvedeného harmonogramu 

Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 587  571 972, 
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Prostějovští vozíčkáři děkují městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 
15.000 Kč, která byla využita k činnosti, ke sportovnímu vyžití Prostějovských vozíčkářů a jejich 
členů. Touto cestou bychom rádi oslovili i další vozíčkáře, kteří mají zájem o aktivní využití volné-
ho času. Přijďte mezi nás! Za Prostějovské vozíčkáře  předsedkyně Eva Křepelková 

Pracovníci Národního domu děkují všem za účast na  tanečních setkáních v restauraci ND, 
která probíhají již tradičně za finanční podpory Zdravého města Prostějova.

Těšíme se na Vaše další návštěvy s tancem. Kolektiv ND 

Děkuji Radě města Prostějova za finanční dotaci 35.000,- Kč na realizaci scénického 
oratoria Mistr Jan Hus. Oratorium se konalo k 600. výročí Mistra Jana Husa dne 19.9.2015 
v kostele Husův sbor  Církve československé husitské v Prostějově. Díky této finanční dotaci 
bylo možné důstojně oslavit toto významné výročí i v našem městě. Oratorium bylo na velmi 
vysoké úrovni a občanům Prostějova přineslo hluboký kulturní zážitek.   S přáním požehnání 
do nového roku všem Ivana Krejčí,, duchovní CČSH v Prostějově

Centrum pro rodinu Prostějov děkuje statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí do-
tace na podporu projektu „Rodiče a děti v centru“, tábora pro maminky s malými dětmi a 
na podporu činnosti v podobě příspěvku na nájemné v uplynulém roce. Díky této finanční 
podpoře mohou celoročně probíhat vzdělávací, volnočasové, adaptační aktivity pro děti, ro-
diče, manžele a celou rodinu.   Jedná se převážně o setkávání maminek v mateřském centru 
a tím předcházení rizikům sociální izolace, přednášky pro rodiče s výchovnou, rodičovskou 
a vztahovou tematikou, Kurz efektivního rodičovství, poskytování základního poradenství, 
adaptační kroužek pro děti, příprava dětí na školu a v neposlední řadě příměstský a pobytový 
tábor  pro maminky s malými dětmi. 

Děkujeme za podporu prorodinných aktivit v našem městě.   Mgr. Jitka Havlíčková, vedoucí CPR

Členové Klubu výsadkových veteránů (KVV) Prostějov děkují statutárnímu městu Pros-
tějovu za podporu poskytnutou k zajištění některých důležitých akcí v roce 2015. Jsme pře-
svědčeni, že na nich bylo město Prostějov důstojně reprezentováno. Celá výsadková komuni-
ta a četní příznivci klubu se v interním časopise (zpravodaji) KVV i cestou webových stránek 
dovídají o podpoře ze strany města. Velmi si vážíme vztahu vedení statutárního města Pros-
tějov k výsadkářům, kteří po dlouhá desetiletí neodmyslitelně patří k našemu městu. Členové 
KVV Prostějov přejí všem Prostějovanům po všech stránkách úspěšný rok 2016.

 Za KVV Prostějov Ing. František Stavný, prezident KVV

Pěvecký sbor Proměny děkuje statutárnímu městu Prostějovu za podporu své 
činnosti.

Poděkování
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OSOBNĚ SE VÁM BUDOU VĚNOVAT MAJITELÉ

Prodáváme dioptrické i sluneèní brýle  
a příslušenství

Provádíme vyšetření zraku
U nás bude Váš zrak POD KONTROLOU

NEJLEVNĚJŠÍ
skla v Prostějově!
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AKCE PRO CELOU RODINU
•	  BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA  

pro děti do 15 let ***
•	 1 + 1 ZDARMA  

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
•	 SLEVA až 50 %  

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ OBRUBY
Poskytuje se po odečtení receptu od zdravotní pojišťovny.
Slevy se nesčítají.   ***Informace v optikách Eurooptik s.r.o.

GARÁŽOVÁ VRATA, BRÁNY, PLOTY, ROLETY, 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Posuvné a křídlové brány
Ploty:   hliníkové  plastové  kované

Zakázkové zámečnické práce
Drozdovice 34, Prostějov, presto@presto-pv.cz  tel.: 582 331 635, mob. 606 750 998

www.presto-pv.cz
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FKP
colorlak

Kojetínská 1,
796 01 Prostějov
(bývalý areál OSP)

 776 688 907

AUTOLAKOVNA

Tel.: 776 688 907 E-mail: fkpcolorlak@seznam.cz

LaKování  - automobilů
  - průmyslových výrobků
  - plastových oken
Leštění a renovace autoLaků

15
12

21
31

35
9

Úspěch v biketrialu
Druhý listopadový víkend proběhal v  rámci brněnského ve-

letrhu Sport Life závod Mistroství České republiky v biketrialu. 
Velkou radost z úspěchu měl bezpochyby i Vojta Koblížek, žák 5. 
A Základní školy Jana Železného v Prostějově. Vítězstvím v brněn-
ském závodě se mu podařilo dosáhnout na 2. místo v celkovém 
hodnocení v kategorii hobby bílá Poháru ČMF 2015. Gratulujeme 
k úspěchu a přejeme mnoho dalších medailí do sbírky.

Co je to vůbec biketrial? Jedná se o individuální sportovní disci-
plínu, ve které má jezdec na speciálním kole za úkol překonat v ča-
sovém limitu trať složenou z přírodních a umělých překážek. Jedno-
duše řečeno -  přeskákat přes pneumatiku, vyskočit na komín palet, 
projet po kládě a zdolat barel či balvan. Náročnost tratí je odstup-
ňována podle věku závodníků. Biketrial vede děti k cílevědomosti, 
schopnosti koncentrovat se 
a překonávat překážky nejen 
v závodě, ale i v životě. V ne-
poslední řadě pomáhá upev-
nit vztahy v  rodině, neboť 
v začátcích se děti neobejdou 
bez podpory rodičů. Radost 
z úspěchu je pak odměnou 
za hodiny píle na trénincích 
a stovky ujetých kilometrů. 

Prostějovští chlapci, ale 
i  děvčata, která v  tomto 
sportu mají také své mís-
to, mohou vyzkoušet tuto 
aktivitu v  nejbližším bike-
trialovém oddíle v  Olo-
mouci. Více informací 
k olomouckému oddílu a sa-
motnému biketrialu najdete na  
www.biketrial-olomouc.cz. -mk-

Úspěchy stolních tenistů ze ZŠ Palackého
Stolní tenis má na naší škole 

dlouholetou tradici. Každý rok 
se s  velkými úspěchy účastníme 
okresního kola v různých katego-
riích, několikrát týdně mohou žáci 
navštěvovat v  odpoledních hodi-
nách kroužky stolního tenisu, kte-
rý vede bývalá reprezentantka p. 
uč. Romana Korbelová, a i o pře-
stávkách žáci relaxují u „kolotoče“. 

Velké nadšení jsme však prožívali 
u  výsledků okresního kola – v  ka-
tegorii chlapců jsme získali 2. místo 
a  kategorii dívek jsme dokonce vy-
hráli! Dvojice dívek Adéla Kořínko-
vá (8.A) a Marta Karafiátová (7.C) 
kromě vítězství získala možnost re-
prezentovat naše město na krajském 

finále v Přerově. Zde děvčata skončila 
na krásném 2. místě. Velké překva-
pení nás však teprve čekalo. Vítězná 
dvojice byla dodatečně diskvalifiková-
na, a tak se otevřela cesta k naší účasti 
na celorepublikovém finále! Tato sou-

těž je velmi prestižní záležitost a koná 
se pouze jednou za 2 roky. Děvčata 
zde vybojovala krásné 15. místo.

Oběma dívkám moc gratuluje-
me a děkujeme za skvělou reprezen-
taci školy i města. L. Vopalecká

INZERCE

Poděkování za ChessPV2015Open
Děkujeme všem šachovým rodinám i jednotlivcům, kteří vážili v polovině června letošního roku cestu 

do Prostějova do zahrady Národního domu, byť to mnohdy měli i s několika přestupy (vlakem, autobu-
sem, ne oddílovými J), případně i dost daleko, např. A. O. z Islandu, či účastníkům ze Vsetína a Ratibořic.

Děkuji osobně svým kolegům, zejména p. Zb. Kracíkovi a rodině Londinově, z realizačního týmu i šéfům 
jednotlivých šachových TJ, dále fotografům, kteří přišli bez nároku na honorář, zejména PhDr. Jarmile Dubové, 
PhD. a odvedli kus dokumentární práce. Dále děkuji osazenstvu Národního domu Prostějov za excelentní ob-
sluhu a výborné jídlo, p. J. Pálení kovi za podíl na zajištění zdárné akce.

Ale největší díl na celé akci mají donátoři, ať již peněžními či věcnými dary:
Statutární město Prostějov, zejména Mgr. Pavlu Smetanovi
Šachový svaz ČR, vč. krajského svazu, vedeného p. R. Biolkem
ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA, MSI, Kleiner Distillery, Navrátil Pavel
Za rok na shledanou, již hledáme termín, ale bude to opět v červnu, a to 2016. Ing. Rudolf Dub
 vybor@sk-juniorpv.cz
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Dovolujeme si poděkovat 
všem našim obchodním

partnerům a zákazníkům  
za přízeň v roce 2015 

a přejeme Vám příjemné 
prožití vánočních svátků, 

zdraví, štěstí a úspěšný rok 

2016

U PEKAŘE - OC Zlatá brána Prostějov
Nám. TGM 4, Prostějov

Svatoplukova 38, Prostějov
Restaurace U SLONA 
Němčice nad Hanou

Němčické pečivo

 U nás  najdete  pro svoji práci podporu, 
výukový program a vždy ochotného 
spolupracovníka  s radou i pomocí.       

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

Obraťte se přímo na nás...

 607 158 055
Kostelecká 417/5, Prostějov
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Děkujeme všem obchodním partnerům  
za přízeň a podporu v realizaci  

našich projektů v letošním roce.

2016
Přejeme klidné vánoční svátky  

a úspěšný nový rok.
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